
 

 

 

 

Comunicado 187/2022                                               Curitiba, 11 de maio de 2022 
 

Assunto: Cronograma de Provas e Atividades de Aprendizagem  - 2º Bimestre –  9º Ano 

 

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos, 

 

            Enviamos as orientações pedagógicas referentes ao 2º Bimestre/2022, nas quais encontram-se os 

instrumentos de avaliação que cada professor utilizará neste bimestre.    

           Abaixo você observará os calendários com as semanas de provas. Nelas constarão apenas o nome da 

disciplina na qual haverá prova. Os detalhes das provas e demais atividades avaliativas estarão abaixo descritas 

separados por componentes curriculares (disciplina).  

 

Nas disciplinas com 2h/a ou menos, haverá:  

1 prova (PR) valendo 10,0 e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.    

 

Nas disciplinas com 3h/a ou mais, haverá:  

2 provas (PR1 e PR2) valendo 10,0 cada e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  

 

Nas disciplinas de Arte, Ensino Religioso e Educação Física haverá:  

Atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  

 

 

Semana de Provas 1 

Turmas 
16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

91 
Matemática Língua 

Portuguesa 

Ciências   

92 
Ciências 

Matemática 

Língua 

Portuguesa 

   

93 
Ciências 

Matemática 

Língua 

Portuguesa 

   

 

Semana de Provas Únicas 

Turmas 
23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

91 
 Língua Inglesa Literatura  Arte  Geografia 

História 

92 
Língua Inglesa  Literatura Arte  Geografia 

História 

93 
 Língua Inglesa Literatura Arte 

História 

 Geografia 

 

Semana de Provas 2 

Turmas 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 



Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

91 
Matemática Língua 

Portuguesa 

Ciências   

92 
Ciências 

Matemática 

Língua 

Portuguesa 

   

93 
Ciências 

Matemática 

Língua 

Portuguesa 

   

 

 

Recuperação  

20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto Geografia História 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura Arte 

 

Arte. Profª Nemesia 

Data Descrição Valor 

91 - 16/05 

92 e 93 - 17/05 
AV1: Arte Barroca Brasileira. Pesquise e escolha uma das seis imagens que representam os 

passos da Paixão de Cristo de Aleijadinho. Reproduza-a em forma de desenho e pintura com o 

máximo de realismo, destacando a suavidade e a dramaticidade da obra. Utilize folha de papel 

sulfite. 

4,0 

26/05 PR: Prova. Unidade 2 - Arte no Império. 10,0 

91 – 06/06 

92 e 93 - 07/06 
AV3: Missão Artística Francesa no Brasil. Faça uma releitura da obra "Leitura", de Almeida 

Júnior, usando a técnica e o material a sua escolha. 4,0 

Ao longo do bimestre AV4: Tarefas diárias 2,0 

20/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

   

Ciências. Profª Sidneia 

Data Descrição Valor 

10/05 a 12/05 AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: estrutura do átomo (p. 71 a 76); 

ligações químicas (p. 80 a 85) e funções químicas: ácidos e bases (p. 97 a 102) 

2,0 

91 - 18/05 

92 e 93 - 16/05 
PR1: Prova 1. Conteúdos: estrutura do átomo (p. 71 a 76); ligações químicas (p. 80 a 85) e 

funções químicas (p. 97 a 105) 

10,0 

91 e 93 - 25/05 

92 - 23/05 
AV2: Relatório de Aula Prática sobre Funções Químicas. 

Preencher e responder o relatório e exercícios da Aula Prática realizada no Laboratório. 

3,0 

91 e 93 - 01/06 

92 – 30/05 
AV3: Lista de Exercícios em sala: Reações Químicas, Lei de Proust, Lei de Lavoisier, 

Balanceamento de Reações. Trazer material de aula (livro e caderno) para consulta na 

realização da lista. 

3,0 

91 - 08/06  

92 e 93 - 06/06 

 

PR2: Prova 2. Reações Químicas, Lei de Proust, Lei de Lavoisier, Balanceamento de Reações. 

Trazer material de aula (livro e caderno) para consulta na realização da lista. (Cap. 7 - p. 86 a 

94) 10,0 

Ao longo do bimestre AV4: Tarefas diárias 2,0 

22/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

   

Educação Física. Prof. Ricardo 



Data Descrição Valor 

Ao longo do Bimestre AV1: Avaliação prática - Basquetebol. Durante o bimestre os alunos serão avaliados de acordo 

com o seu desenvolvimento, participação nas aulas e tarefas diárias solicitadas pelo professor. 

Considerando o processo de avaliação, o aprendizado sobre histórico, regras e fundamentos do 

esporte basquetebol. 

10,0 

20/06 Recuperação: Prova sobre o basquetebol. Histórico, Regras e Fundamentos. 10,0 

 

 Ensino Religioso. Prof. Phelipe 

Data Descrição Valor 

91 e 92 - 19/05 

93 – 20/05  

 

AV1: Cartilha. 
O aluno criará uma cartilha que fale da importância da Bíblia para os cristãos, contendo o 

processo de confecção e sua utilidade para as religiões cristãs. 

Ferramenta de pesquisa: livro didático (capítulo 5, p. 36), a Bíblia, internet e livros sobre o 

assunto. 

Material: 

Deverá ser entregue em papel sulfite tamanho A4 manuscrito ou digitado, colorido e bem-

organizado. Não será aceito em folha de caderno recortada, folha rasgada, suja, rasurada ou 

manchada de alimento. 

Atenção: colocar o seu nome e turma antes de entregar o seu trabalho. 3,0 

91 - 30/05  

92 e 93 - 31/05 

 

AV2: Telejornal. 

Os alunos serão divididos em 6 grupos, terão duas aulas para montar um telejornal sobre a 

importância dos relacionamentos. 

Temas: 

Grupo 1 e 2: A importância da família. 

Grupo 3 e 4: A importância dos amigos. 

Grupo 5: A diferença entre amigos e melhores amigos. 

Grupo 6: A importância da amizade para com Deus. 

Execução: 

Os alunos terão duas aulas para entrevistar funcionários e professores e montar o roteiro do 

telejornal, poderá ser escrito em folha de caderno, a mesma deverá conter o nome de todos os 

participantes e função que cada um teve no grupo.  

No dia da apresentação, a folha deverá ser entregue para o professor. 

Cada grupo terá 5 minutos para apresentar e serão feitas apenas três apresentações por dia, 

sendo o grupo 1, 2 e 3 na 1ª apresentação e 4, 5 e 6 na 2ª apresentação. 

Atenção: 

O telejornal poderá ser filmado e gravado desde que o material gravado seja entregue em 

pendrive, deve-se levar em consideração que a gravação com excesso de ruído baixa a 

qualidade do áudio, por isso, revise a gravação antes da apresentação em sala. 

4,0 

1º Visto   

91 - 16/05  

92 e 93 - 17/05  

2º Visto  

91 - 30/05  

92 e 93 - 31/05 

3º Visto 

91 - 06/06  

92 e 93 - 07/06  

AV3: Tarefas diárias 

1º Visto: Págs. 40 a 43, atividades 1 a 5. 

2º Visto: Págs. 48 a 51, atividades 1 a 8. 

3º Visto: Págs. 56 a 59, atividades 1 a 4. 

2,0 

20/06 

Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1, AV2 e AV3). Para a 

recuperação da AV2 o aluno deverá gravar um vídeo apresentando todo o trabalho. Depois que 

terminar, salvar seu vídeo no Youtube no formato "Não Listado" e compartilhar o link no e-

class.  

Caso o aluno não tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data 

da recuperação. 10,0 

  



 Geografia. Prof Cleyton 

Data Descrição Valor 

16/05 a 19/05 AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Cap. 4 "Europa: aspectos gerais". 4,0 

93 - 23/05 

91 - 24/05 

92 - 25/05  

PR: Prova. Cap. 4 "Europa: aspectos gerais"; Cap. 5 “Europa: demografia e economia”; Cap. 

6 “Europa: geopolítica”. 

10,0 

 

93 - 06/06 

91 - 07/06 

92 - 08/06 

AV2: Pesquisa.  

 

Pesquise quatro notícias sobre “Europa: demografia e economia. 

Procure notícias que falem sobre:  

+ Fatores que explicam a redução da taxa de natalidade em países da Europa; 

+ Relação entre desenvolvimento e redução da natalidade; 

+ Problemas da redução da P.E.A. (População Economicamente Ativa); 

+ Processo de transição demográfica do Brasil. 

 

Após a pesquisa imprimir as notícias e colar na folha de papel almaço. Abaixo de cada notícia 

colada elabore um comentário relacionando o conteúdo do Capítulo 5. 

Cada comentário deverá ter no mínimo 10 linhas.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

+ fazer em folha de almaço; 

+ organização (Cabeçalho, título, nome, ...); 

+ desenvolvimento (quantidade de conteúdo produtivo); 

+ colocar fontes de pesquisa; 

+ Caneta azul ou preta. 

4,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias 2,0 

23/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

História. Prof. Jessé. 91 e 92 

Data Descrição Valor 

13/05 a 18/05 
AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Capítulo 5 - O Brasil de Getúlio 

Vargas: de 1930 a 1945 (págs. 99 - 121.) 

4,0 

27/05 
PR: Prova. Cap 05 Governo de Getúlio Vargas (1930 - 1945); Cap. 06 Segunda Guerra 

Mundial. 

10,0 

24/05 

AV2: Trabalho sobre o Holocausto.  
Com base nas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, o aluno deverá criar uma 

resenha crítica, dando sua opinião sobre as consequências deste conflito. O trabalho poderá ser 

digitado ou manuscrito. Resenhas com letras ilegíveis serão anuladas.  

A resenha deve conter:  

Introdução.  

Resumo.  

Opinião.  

Ver orientações no guia de trabalhos disponível em: 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia.trabalhos.fund.ii 

4,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias 2,0 

24/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

  

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia.trabalhos.fund.ii


História. Profª Larissa 93. 

Data Descrição Valor 

26/05 PR: Prova. Cap. 4 - Crise do capitalismo e totalitarismo e cap. 5 - O Brasil de Getúlio Vargas: 

de 1930 a 1945. 

10,0 

01/06 AV2: Relatório de visita ao Museu do Expedicionário (individual e em casa):  

Após a visita ao museu, o aluno produzirá um relatório. Deverá ser entregue no formato 

digitado. Para construir o relatório, é importante que o aluno siga as seguintes instruções: 

- Breve história da construção do museu. 

- Data da visita; 

- Elementos apresentados no museu; 

- Itens que mais chamaram atenção; 

- Importância de se conhecer a história dos soldados brasileiros que lutaram na 2ª Guerra 

Mundial; 

- Importância dos museus para a preservação da história de cada sobrevivente de uma guerra. 

O texto produzido, precisará seguir a sequência das instruções. Máximo 2 páginas. Não será 

necessário capa. 

 

 

Para os alunos que não forem ao museu, precisará assistir aos vídeos: 

- “Veterano da FEB - Capitão José Dias com 97 Anos conta sua História na Segunda Guerra 

Mundial” –Veterano da FEB - Capitão José Dias com 97 Anos conta ... - YouTube 

- “Pracinha Francisco Pértile narra sua experiência na Segunda Guerra Mundial” – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqv78TkvYYs 

 

Logo em seguida, produzir um relatório (individual e em casa) no formato de texto, 

apresentado: 

- Como foi o processo da convocação; 

- O treinamento que tiveram antes da guerra; 

- Como foram os conflitos que os ex – combatentes participaram nas regiões da Itália; 

- O retorno para o Brasil. 

- Importância de preservar as histórias destes ex – combatentes que estiveram na 2ª Guerra 

Mundial. 

 

Entregar digitado na data proposta (todos devem entregar). Máximo 2 páginas. Não será 

necessário capa. 

5,0 

02/06 AV3: Lista de exercícios (em dupla e na sala) sobre o cap. 4 - Crise do capitalismo e 

totalitarismo e cap. 5 - O Brasil de Getúlio Vargas: de 1930 a 1945. SEM consulta ao material. 

Será entregue em sala, uma lista de exercícios sobre os conteúdos propostos para que a dupla 

consiga responder.  

3,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias 2,0 

24/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

  

 Língua Inglesa. Prof. Stephan 

Data Descrição Valor 

23 a 27/05 AV1: Infográfico: Criar um Infográfico sobre um dos conteúdos da unidade 3 do livro. 

Entrega: Enviar o Infográfico em formato digital no eclass. Deverá conter uma forma gráfica 

para demonstrar um dos conteúdos da unidade 3. 

Formato de entrega: O Infográfico deve seguir o padrão para Infográfico conforme Guia de 

Trabalhos Escolares do Ensino Fundamental II página 25. 

6,0 

91 e 93- 24/05 

92- 23/05 
PR: Prova. Conteúdo Communication functions, Language Model Sounds Language focus 

das unidades 3 e 4 do livro. 

10,0 

Ao longo do bimestre AV2: Tarefas diárias. 2,0 

https://www.youtube.com/watch?v=Me8X6z_BHO8
https://www.youtube.com/watch?v=Qqv78TkvYYs
https://www.youtube.com/watch?v=Qqv78TkvYYs
https://www.youtube.com/watch?v=Qqv78TkvYYs


Ao longo do bimestre 

AV4: Participação em um dos clubes de inglês.  

A sala foi dividida em grupos denominados clubes sendo eles: Clube de Teatro, Clube de 

Poesia, Clube de Debates e Clube de Leitura. 

 

Cada aluno deverá produzir um relatório descrevendo:  

Sua participação em uma das atividades do clube; 

Descrever como foi a participação com os colegas;  

Como foi a interação como inglês; 

Quais dificuldades e como foi a experiência de entregar seu material em inglês seja uma peça 

de teatro em inglês, uma poesia, um debate ou a resenha de um livro.  

 

O relatório deve seguir o padrão de relatórios conforme Guia de Trabalhos Escolares do Ensino 

Médio páginas 20-23.   2,0 

21/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

Língua Portuguesa. Profª Sulamita 

Data Descrição Valor 

03/05 a 05/05 AV1: Anúncio publicitário: Lista de exercícios de Interpretação de anúncio publicitário. A 

professora entregará em sala a folha para preencher individualmente. Este trabalho será feito 

em conjunto com a disciplina de Produção de texto. 

6,0 

17/05 PR1: Prova 1. Articulações entre as orações, p.47 a 51; Períodos compostos por coordenação 

e subordinação, p. 55 a 57; Orações coordenadas, p.55 a 57 e caderno. 

10,0 

31/05 a 02/06 AV2:  Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Orações coordenadas; Verbos 

pronominais e Colocação pronominal. 2,0 

07/06 PR2: Prova 2. Verbos pronominais, p.73 e 74; Colocação Pronominal, p.74 a 78. 10,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias  2,0 

20/06 Recuperação:  Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

 Literatura. Profª Sulamita 

Data Descrição Valor 

04/05 a 11/05 
AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Capítulos 16 a 30 do Livro: Os 

Ungidos. 4,0 

18/05 AV2: Projeto de leitura do paradidático: O Menino do pijama listrado - Atividade junto com a 

disciplina de Produção de texto - em sala. 4,0 

25/05 PR: Prova. Heterônimos na literatura e paradidático: O Menino do pijama listrado. 10,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias 2,0 

23/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

 Matemática. Prof. Philippi 

Data Descrição Valor 

09/05 a 13/05 AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Funções quadráticas e equações de 

segundo grau. 

4,0 

16/05 PR1: Prova 1. Funções quadráticas e equações de segundo grau. 10,0 

30/05 a 03/06 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Unidade 2 - Congruência e 

semelhança. 4,0 

06/06 PR2: Prova 1. Unidade 2 - Congruência e semelhança. 10,0 

Ao longo do bimestre AV3: Tarefas diárias. 2,0 

21/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

 

 



Produção de texto. Profª Sulamita 

Data Descrição Valor 

03/05 a 05/05 AV1: Anúncio publicitário: Lista de exercícios de Interpretação de anúncio publicitário. A 

professora entregará em sala a folha para preencher individualmente. Este trabalho será feito 

em conjunto com a disciplina de Língua Portuguesa. 

6,0 

13/05  
AV2: Proposta 2. Escrita do gênero Resenha. A professora trabalhará a proposta em sala e os 

alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto deverá ser postado na plataforma 

CPB até o dia 13/05 

10,0 

18/05 AV3: Artigo de Opinião - Projeto de leitura do livro: O Menino do pijama listrado, junto com 

a disciplina de Literatura - atividade em sala. 2,0 

08/06 
AV2: Proposta 2. Reescrita do gênero Resenha. 

Com base nas correções os alunos reescreverão a proposta. 

Após a reescrita o texto deverá ser postado na plataforma CPB até o dia 08/06. 

10,0 

Ao longo do bimestre AV4: Tarefas diárias. 2,0 

22/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

 

 

Livros paradidáticos do bimestre:  

BOYNE, John. O menino do pijama listrado. São Paulo, SP: 

Cia das Letras, 2016.  

WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2016. Caps. 16 - 30 
 

OBSERVAÇÕES: 

● Provas de 2ª Chamada:  

Fundamental II – 6º ao 9º ano 

2ª Chamada da Prova 1 e Prova Única: 31/05 e 02/06 

Horário: 11h40 às 13h10 

 

31/05 02/06 

Terça-feira Quinta-feira 

Língua Portuguesa Literatura 

Inglês História 

Ciências Matemática 

Geografia  

 

2ª Chamada da Prova 2: 13/06 

Fundamental II – 6º ao 9º ano 

Horário: 11h40 às 13h10 

13/06 

Segunda-Feira 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Ciências 

História 

 



 

A realização da prova de 2ª chamada, ocorrerá em casos de: 

Doença - com a entrega de atestado médico em até 48 horas após a volta às atividades para a orientação educacional. 

Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou responsáveis, por escrito, até 48 

horas após a volta às atividades normais. 

Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá ser apresentada 

com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos competentes com as datas previstas 

para as atividades que o manterão afastado. 

Viagem - Em caso de viagem programada e comunicada a orientação educacional, a ausência deverá ser justificada 

com no mínimo 48h de antecedência mediante o pagamento de R$ 60,00 por prova perdida. 

A 2ª chamada substitui apenas a prova 01 e/ou a prova 02.  

Não há 2ª chamada de Recuperação Bimestral. Em caso de faltas não há reposição. 

 

● Atividades de aprendizagem: É de extrema responsabilidade do aluno entregar ao professor seus 

trabalhos/atividades, tanto realizados em sala, quanto em casa. A NÃO ENTREGA IMPLICA EM PERDA DE NOTA. 

A entrega deverá ser feita em sala no horário da aula do respectivo professor. Não serão aceitos trabalhos entregues 

na secretaria. 

● Em casos de atividades plagiadas a atividade será zerada.  

● Guia de trabalhos escolares: As atividades de aprendizagem devem seguir o guia de trabalhos escolares disponível 

on-line no site da biblioteca ou no endereço:  

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia.trabalhos.fund.ii 

 

● Recuperação Bimestral: a prova de recuperação será bimestral, contemplará todo o conteúdo trabalhado e avaliado 

no bimestre. Fará a prova o aluno que não alcançar a média mínima de cada bimestre (7,0 pontos). 

Para alunos que alcançarem a média = ou superior a 7,0 em cada disciplina a realização da recuperação bimestral não 

será obrigatória. Entretanto, caso o aluno queira realizar a recuperação poderá fazer mediante ao preenchimento da 

solicitação de recuperação que encontra-se no site da escola no período de 48 horas de antecedência.  

● Este cronograma poderá ser alterado. Caso isso ocorra, os alunos serão comunicados com antecedência, via agenda. 

 
 

 

 

Atenciosamente,  

          

Larissa Bárbara Floriano Baldissera                    Rovena M. Della Santa Carniatto 

     Coordenadora Pedagógica             Diretora – Ato 3955/2019 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia.trabalhos.fund.ii

