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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Giullian Disciplina: ARTE Série/Turma: 2º E.M. 

 

DATAS CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 
 
 

05/08 

CONTEÚDO: Combinados e acordos para o 2º bimestre 
OBJETIVO: apresentar os conteúdos a serem abordados no bimestre, a forma de avaliação, 
e como será trabalhado o portfólio bimestral, e a data de entrega do portfólio. AT1 (em sala): 
registro dos combinados. AT2: pesquisar e elaborar uma tabela com as características 
principais do realismo. 
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. 

 
 
 

 
12/08 

CONTEÚDO: > REALISMO - PINTURA 
OBJETIVO: estudar e compreender as características da pintura realista por meio de análise 
de obras artistas relacionados. >> P1 (TR): Mulheres Incríveis << releitura de obras de 
Alfons Mucha, tendo como tema figuras femininas de destaque no mundo ou na história, a 
partir de instruções do professor (entrega: 26/08); materiais necessários: folha A3; lápis; 
canetinha; obra escolhida como referência; foto escolhida como tema. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 

19/08 

CONTEÚDO: > REALISMO – ARQUITETURA E ESCULTURA. 
OBJETIVO: estudar e compreender as características da arte realista por meio de análise de 
obras e edificações relacionadas. AT3: releitura da obra ‘O pensador’, de Rodin. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas; atividade prática de desenho e pintura. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
= > Avaliações P1 do 3º bimestre < = 

 
 

 
26/08 

CONTEÚDO: >> P1 (TR) – Mulheres Incríveis (art nouveau) << (ENTREGA) 
OBJETIVO: releitura de obras de Alfons Mucha, tendo como tema figuras femininas de 
destaque no mundo ou na história, a partir de instruções do professor (entrega: 26/08); 
materiais necessários: folha A3; lápis; canetinha; obra escolhida como referência; foto 
escolhida como tema. 
ESTRATÉGIA: aula prática em grupo, com uso de materiais requisitados pelo professor. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 

02/09 

CONTEÚDO: > ART NOUVEAU 
OBJETIVO: entrega do trabalho da P1; estudar e compreender as características do estilo 
conhecido como art nouveau, a partir da análise de obras de artistas pertencentes ao estilo, 
e de outras manifestações artísticas características. AT4: pesquisar e elaborar uma tabela 
com as características principais da art nouveau. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
09/09 

CONTEÚDO: > ART NOUVEAU – GUSTAV KLIMT. 
OBJETIVO: AT5: com base no trabalho artístico de Gustav Klimt, planejar e confeccionar 
vestimentas ornamentais para figuras humanas, usando a técnica de colagem e pintura. 
ESTRATÉGIA: aula prática de colagem e pintura. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 

 
16/09 

CONTEÚDO: >> P2 – PROVA BIMESTRAL << 
OBJETIVO: Realização da prova bimestral em sala, para avaliação do conteúdo ministrado 
durante o bimestre. 
ESTRATÉGIA: aplicação de prova. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 

= > Avaliações P2 do 3º bimestre < = 

 
 

23/09 

CONTEÚDO: > Revisão para a PS/Reavaliação 
OBJETIVO: ENTREGA DO PORTFÓLIO. Revisão do conteúdo de Arte abordado durante o 
bimestre (realismo e art nouveau), com discussão das principais características, obras e 
artistas. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com registro no caderno. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 

30/09 

CONTEÚDO: > Vídeo: Gustav Klimt 
OBJETIVO: conhecer, a partir de vídeo reportagem, um pouco sobre a trajetória do artista 
simbolista. AT: relatório sobre o vídeo assistido, com comentários e exemplo de obras 
mencionadas na reportagem. 
ESTRATÉGIA: uso de material audiovisual, e realização de relatório. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 

= > – Reavaliações/PS do 3º bimestre < = 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 Data Disciplina Conteúdo Valor 

PR1 
Início: 12/08 

Entrega: 
26/08 

ARTE 
Mulheres Incríveis (Art 
Nouveau) – trabalho 

prático em sala 
10,0 

PR2  ARTE Art Nouveau 10,0 

TA 
Entrega do 
Portfólio: 

23/09 
ARTE 

Portfólio Bimestral – 
trabalho com a reunião 

das atividades 
realizadas durante o 
bimestre (AT1, AT2, 

AT3, AT4, AT5). 

10,0 

TAREFAS (portfólio) 

SI  SIMULADO  1,0 

SI EXTRA  
SIMULADO 

EXTRA 
 +0,5 

p
o

rt
fó

li
o

 

Abertura    1,0 
Sumário    0,5 

AT1 05/08 ARTE 
Registro de combinados 

e orientações para o 
semestre e o bimestre. 

1,0 

AT2 05/08 ARTE 

Tabela ilustrada: 
características e 
exemplos da arte 

realista. 

1,0 

AT3 19/08 ARTE 
Releitura: ‘O pensador’, 

de Rodin. 
1,0 
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AT4 02/09 ARTE 

Tabela ilustrada: 
características e 
exemplos da art 

nouveau. 

1,0 

AT5 09/09 ARTE 

Colagem: 
ornamentação de 
vestimentas em 

fotografias, com base 
em Gustav Klimt. 

1,0 

P1 
(registro) 

 ARTE 
Registro do trabalho 
realizado referente a 

nota da PR1. 
1,0 

organização  ARTE 

Organização do 
Portfólio: margem; 

enunciado das ATs; 
identificação. 

1,0 

Senso 
estético 

 ARTE 
Capricho e asseio na 

apresentação do 
portfólio. 

1,0 

 
 

 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Camila Monteiro Disciplina: Biologia Série/Turma: 2ºAno A/B 

 
 
 
 

 
AULAS / DATAS CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA 

 
 

01 a 05/08 

CONTEÚDO: Módulo 4 – Hormônios vegetais (apostila 2º bimestre) 

 
OBJETIVO: Identificar as principais ações dos fitormônios na fisiologia 
vegetal. 

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

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

aplicada, conforme calendário. 

 
 

08 a 12/08 

CONTEÚDO: Módulo 1 – Poríferos, Cnidários, Platelmintos e 
Nematelmintos. 

 
OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
invertebrados. 

 
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 22/08 
 

SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1 
 
CONTEÚDO: Módulo 1 – Poríferos, Cnidários, Platelmintos e 
Nematelmintos. 

 
OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
invertebrados. 

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

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

aplicada, conforme calendário. 

 
23 a 26/08 

CONTEÚDO: Módulo 2 – Anelídeos e Artrópodes 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
Ainvv. eCruteiabbráa,d1o3s1.1 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 

(67) 3047-9551 

ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 caderno. 

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

 
 

30/08 a 02/09 

CONTEÚDO: Módulo 2 – Anelídeos e Artrópodes 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
invertebrados. 

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

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

aplicada, conforme calendário. 

 
05 a 09/09 

CONTEÚDO: Módulo 3 – Introdução a Moluscos e Equinodermos 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
invertebrados. 

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

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

aplicada, conforme calendário. 

 
 

13 a 19/09 

 
SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2 

 
CONTEÚDO: Módulo 4 – Filo Chordata 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
vertebrados. 

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

 
 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

aplicada, conforme calendário. 

 
20 a 30/09 

 

CONTEÚDO: Módulo 4 – Filo Chordata 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais características destes grupos de 
vertebrados. 

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

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 aplicada, conforme calendário. 

 
 

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09) 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 pontos 

 Poríferos, Cnidários, Platelmintos e Nematelmintos – módulo 1, apostila 3. 

PROVA 2 = 10,0 pontos 

 Módulo 2 – Anelídeos e artrópodes 

 Módulo 3 – Moluscos e equinodermos 

TAREFA (lista de exercícios) = 9,5 pontos 

           LISTA 1 – QUETÕES PASSE UFMS – (2,0) 
                LISTA 2 – QUESTÕES BOTÂNICA (2,5) 

                 

                SEMINÁRIO= 5,0 
 

                As turmas serão divididas em grupos, cada grupo apresentará um tópico referente ao conteúdo pedido.  O trabalho será 

apresentado em sala com o uso de slides. 

 2° ano A – apresentação será dia 01/09 

 2° ano B – apresentação será no dia 01/09 

O assunto do trabalho será sobre o módulo 4 – O grande filo Chordata 

Cada tópico do trabalho será passado em sala e postado no E-class para os grupos se organizarem para a apresentação. 

 

 
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa) 

 

SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 

 
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. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Cronograma do III bimestre – 2022 

Professor(a): Deivid/Jackson Disciplina: Ed. Física Série/Turma: 2º ano A/B 
 

AULAS / 
DATAS 

(por semana) 

 

CONTEÚDO / OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 
01/08 a 05/08 

Semana 1 

CONTEÚDO: 
• Esporte de invasão Basquetebol. 
• Fundamentos da modalidade. 
• Regras básicas do jogo. 
OBJETIVO: 
 Praticar um ou mais esportes de rede/parede e esportes de invasão oferecidos pela 

escola, usando habilidades técnico-táticas básicas.
ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra.
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre os principais fundamentos e descrever as posições e funções 
dos jogadores em quadra.

 

 

 

 

 
 

08/08 a 12/08 
Semana 2 

CONTEÚDO: 
• Esporte de invasão Basquetebol. 
• Fundamentos da modalidade. 
• Regras básicas do jogo. 
OBJETIVO: 

Praticar um ou mais esportes de rede/parede e esportes de invasão oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre as variações do Basquetebol. 

15/08 a 19/08 
16/08 

Início da 
Semana 

avaliativa P1 
Semana 3 

 

 
CONTEÚDO: 
PROVA PRÁTICA P1: Fundamentos do Basquetebol. 

 

 
22/08 a 26/08 

Semana 4 

CONTEÚDO: 

 Esportes de invasão basquetebol
 História

OBJETIVO: 
 Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo.

Construir, negociar e respeitar regras de convivência, contribuindo com a melhoria do 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ambiente em que vive. 
 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis 

e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na 
escola.

 
 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra.
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre o basquete de rua e sua relação com as comunidades 
carentes.

 

 

 

 

 
29/08 a 02/09 

Semana 5 

CONTEÚDO: 

 Esportes de invasão corfebol. 

 História 
OBJETIVO: 

 Compreender como o desenvolvimento dos fundamentos necessários para o 
desenvolvimento do jogo pode auxiliar para o melhor aprendizado e fluidez da prática. 

 Experimentar e fruir esportes de rede/parede e esportes de invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 

 Pesquisar a relação do esporte Corfebol com a igualdade de gênero no esporte. 

 

 

 

 

 

 

05/09 a 09/09 
Semana 6 

CONTEÚDO: 

 Esportes de invasão corfebol. 

 Fundamentos 

 Regras Básicas 
OBJETIVO: 

 Compreender como o desenvolvimento dos fundamentos necessários para o 
desenvolvimento do jogo pode auxiliar para o melhor aprendizado e fluidez da prática. 

  Experimentar e fruir esportes de rede/parede e esportes de invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 

 Pesquisar os fundamentos da modalidade Corfebol. 

 

 

 
30/5 a 03/6 
Semana 7 

CONTEÚDO: 

 Semana de Revisão de conteúdos PS. 
OBJETIVO: 

 Revisar conteúdos estudados durante o bimestre. 
ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos. 
TAREFA 

 Fazer uma pesquisa sobre o corfebol e os benefícios a saúde. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12/09 a 16/09 
13/09 início 
da semana 

avaliativa P2 
Semana 8 

CONTEÚDO: PROVA TEÓRICA P2: 

 Esportes de invasão Basquetebol, Corfebol. 

 História. 
 Fundamentos. 

 Regras Básicas. 

 

 

 

 

 
 

19/09 a 23/09 
Semana 9 

CONTEÚDO: 

 Esportes de invasão Basquetebol; Corfebol. 

 Pratica do jogo 
OBJETIVO: 

 Experimentar esportes de invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 
 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, repudiando qualquer tipo 

de injustiça e discriminação. 

 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 
Pesquisar as semelhanças e as diferenças entre a modalidade esportiva Corfebol e o 
Basquetebol. 

26/09 a 30/09 
Semana de 

reavaliações. 
30/09 

Término do 3º 
Bimestre 

Semana 10 

CONTEÚDO: PROVA TEÓRICA PS: 
 Basquetebol; Corfebol. 

 História. 
 Fundamentos. 

 Regras básicas. 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = 10,0 

CONTEUDO: PROVA PRÁTICA P1: 

 Fundamentos do Basquetebol. 

 
PROVA 2 = 10,0 

CONTEUDO: PROVA TEÓRICA P2: 

 Esportes de invasão; Basquetebol; Corfebol. 

 História 

 Fundamentos 

 Regras Básicas 

 
TAREFA = 9,5 

                            TAREFA AVALIATIVA 1; Valor 5 pontos: Data: 03/08  
 

 Esportes de Invasão Basquetebol. 

 Aspectos gerais do Esporte. 

 Variações da Modalidade Esportiva. 
 

                            TAREFA AVALIATIVA 2; Valor 5 pontos: Data: 21/09 
 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Esportes de invasão Corfebol. 

 Aspectos gerais do Esporte. 

 Variações da Modalidade Esportiva. 

 Questões de gênero dentro da modalidade esportiva. 
 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas) 

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 bimestral). 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus 

DISCIPLINA PROFESSOR 
egressos. 

TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 
     

ESPANHOL Katherine Herrera 2° ano EM 01/08 a 03/10 11h/a 

 
EMENTA 3º BIMESTRE 

Bucar-se-á fazer da Língua Espanhola não uma matéria escolar a ser aprendida, mas um modo de interferir, de forma positiva, na 

relação dos estudantes com a própria língua, especialmente a escrita, dada a familiaridade que mantém com a Língua Portuguesa. 

 
OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 “Promover la integración entre los estudiantes y el profesor, fortalecer la comunicación y el relacionamiento interpersonal de los 
estudiantes.”

 “Reconocer los diferentes usos de las perífrasis verbales y de modos imperativos; Introducir el alumno en las resoluciones de 
cuestiones del ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); Poner en práctica el uso de la gramática; aumentar vocabulario.”

 “Ejercitar la escrita y la comunicación en español; enriquecer conocimientos culturales.”

 
 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

 

DATA/ 

AULA 
CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

01/08 a Nicaragua, Interpretação de texto.  Método ativo de interpretação e resolução de questões 
relacionadas ao texto. 

 Tarefa: Exercícios pág. 46 e 47. 
05/08  

08/08 a “Perífrasis verbales y sus  Vídeo relacionado com o tema. 
Tarefa: Exercícios pág. 44 e 45. 12/08 características”. 

15/08 a PR - 1: Nicaragua, Interpretação de texto; Avaliação em anexo, com questões de múltipla escolha 

19/08 “Perífrasis verbales y sus características”. podendo conter questão dissertativa. 

22/08 a 
25/08 

“Modo imperativo, imperativo afirmativo e 
imperativo negativo.” 

 Apresentação de slides. 
 Exercícios pág. 54 
 Tarefa: Escrever no caderno 5 frases usando o modo 

imperativo afirmativo e 5 com o negativo. 

29/08 a Interpretação de texto “Honduras”  Vídeo relacionado com o tema. 

 Método ativo de interpretação e resolução de questões 
relacionadas ao texto. 

 Tarefa: Exercícios pág. 55 e 56. 

02/09  

05/09 a Interpretação textual.  Exercícios da apostila página 56 e 57. 

09/09   Novas palavras registradas no caderno. 
12/09 a PR - 2: “Modo imperativo, imperativo  Avaliação em anexo, com questões de múltipla escolha 

podendo conter questão dissertativa. 16/09 afirmativo e imperativo negativo; 
 Interpretacão de texto; Honduras e 
 Nicaragua; Perífrasis verbales y sus 
 características”. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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190/09 Revisão: “Modo imperativo, imperativo  Método ativo de interpretação e resolução de questões 

a 23/09 afirmativo e imperativo negativo; 
Interpretacão de texto; Honduras e 

relacionadas aos temas estudados durante o bimestre. 

 Nicaragua; Perífrasis verbales y sus  

 características”.  

26/09 a PS: “Nicaragua, Interpretación de texto;  Avaliação em anexo, com questões de múltipla escolha 
podendo conter questão dissertativa. 03/10 Perífrasis verbales y sus características; 

 Modo imperativo, imperativo afirmativo e 
 imperativo negativo; Interpretacão de texto; 
 Honduras”. 

Devemos conduzir o aluno a se ver e a “constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao 

reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006, p. 133). 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

PR- 1 (10,0) = Conteúdo: Nicaragua, Interpretação de texto; 
“Perífrasis verbales y sus características”. 
PR - 2 (10,0) = Conteúdo: “Modo imperativo, imperativo afirmativo e imperativo negativo; 
Interpretacão de texto; Honduras e Nicaragua; Perífrasis verbales y sus características”. 
PS (10,0) = “Nicaragua, Interpretación de texto; Perífrasis verbales y sus características; Modo imperativo, imperativo 
afirmativo e imperativo negativo; Interpretacão de texto “Honduras”. 
Tarefa (9,5) = Exercícios pág. 44 – 47; escrever no caderno 5 frases usando o modo imperativo afirmativo e 5 com o  
negativo; PÁG. 55 – 57 (E-class). 
Simulado extra (0,5): todas as disciplinas. 
Simulado bimestral (1,0): ponto bônus em todas as disciplinas.  

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Yara Lígia   Disciplina:  Filosofia  Série/Turma: 2º A/B 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

01/08 a 05/08 

(SEMANA 1) 

CONTEÚDO: Módulo 13: Filosofia política 

OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

ESTRATÉGIA: 

Vídeo: Como a política funciona? (25 minutos). 

Canal: Professor HOC 
Conversação em sala de aula.  Acompanhamento da apostila páginas 31, 32 e 33; ler e grifar. 

https://www.youtube.com/watch?v=X8LhohIfMtY  

TAREFA 1:  Atividades da página 36 a 39 (correção em sala de aula).  

08/08 a 12/08 

(SEMANA 2) 

CONTEÚDO:  Módulo 13: Filosofia política 

OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

ESTRATÉGIA: 

Acompanhamento da apostila páginas 34, 35, 36, 37 E 38; ler e grifar. 
Explicações. 

TAREFA 2:   Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

15/08 a 19/08 

(SEMANA 3) 

TRABALHO AVALIATIVO P1 

22/08 a 26/08 

(SEMANA 4) 

CONTEÚDO: Módulo 14: A influência do voto 

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

ESTRATÉGIA:  
Vídeo: A importância do voto (10 minutos). 

Canal: Gazeta do Povo 

Conversação em sala de aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=qU_8RYEOTR0&t=486s 

TAREFA 4: Fazer a pesquisa da p. 43 a 46. 

29/08 a 02/09 

(SEMANA 5) 

CONTEÚDO:  Módulo 14: A influência do voto  

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

ESTRATÉGIA: 

Acompanhamento da apostila páginas 40, 41 e 42; ler e grifar. 
Explicações. 

TAREFA 5: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

05/09 a 09/09 

(SEMANA 6) 

CONTEÚDO: Módulo 14: A influência do voto 

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=X8LhohIfMtY
https://www.youtube.com/watch?v=qU_8RYEOTR0&t=486s
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = 0,0 a 10,0  (TRABALHO AVALIATIVO) 
Conteúdos: Módulo 13: Filosofia política. 

 

PROVA 2 = 0,0 a 10,0 (TRABALHO AVALIATIVO) 

Conteúdos: Módulo 14: A influência do voto. 

 
TAREFA = 9,5 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

ESTRATÉGIA: 

Exercícios: Pesquisa em classe, páginas 43, 44, 45, 46 e 47. 

12/09 a 16/09 

(SEMANA 7) 

TRABALHO AVALIATIVO P2 

19/09 a 23/09 

(SEMANA 8) 

Revisão para Reavaliações 
ESTRATÉGIA: 

Atividade coletiva interdisciplinar: Gincana de questões (torta na cara). 

26/09 a 30/09 

(SEMANA 9) 

REAVALIAÇÃO - PS 

TRABALHO AVALIATIVO ELEIÇÕES NA ESCOLA 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
Professor(a): Yara Lígia       Disciplina: História    Série/Turma: 2º ano A/B 

DATA/AULA  CONTEÚDOS  

01/08 a 05/08 Conteúdo: Módulo 1 – Ideologias e revoluções na Europa do século XIX: 1. Era das 
restaurações; 2. Ideologias do século XIX; 3. As ondas revolucionárias de 1830 e 
1848; 4. Unificações tardias; 5. Comina de Paris 
Objetivos: Formular conceitos juntamente com os alunos partindo de conhecimentos 
prévios e da apostila.  
Estratégias: Análise de mapas e figuras que retratem a unificação dessas nações. 

08/08 a 12/08 Conteúdo: Módulo 2 – América Anglo-saxônica e hispânica durante o século XIX: 1. 
Expansão territorial estadunidense; 2. O conflito entre Norte e Sul dos EUA; 3. 
Consolidação das nações latino-americanas; 4. México de 1823 a 1923. 
BNCC: EM13CHS102; EM13CHS501.  
Objetivos: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint para compreensão dos principais conceitos. 
Estratégias: Análise de vídeos educativos que retratem a formação e consolidação 
das nações latino-americanas. Correção de exercícios da apostila. 

15/08 a 19/08 Simulado. Revisão para prova. 

Aplicação da Prova P1 (22/08) 

22/08 a 26/08 Conteúdo: Módulo 3 – Período regencial: 1. Caracterização do período regencial; 2. 
Grupos políticos nos primeiros anos do período regencial; 3. As regências; 4. 
Rebeliões regenciais. 
BNCC: EM13CHS104. 
Objetivos:  
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos educativos, Correção da apostila. 

29/08 a 02/09 Conteúdo: Módulo 4 – Segundo Reinado: 1. A política interna; 2. O café e o segundo 
reinado; 3. A política externa brasileira e a Guerra do Paraguai; 4. A crise e o fim da 
escravidão. 
BNCC:EM13CHS104; EM13CHS601.  
Objetivos:  Compreender os principais fatos históricos do período. 
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos sobre a Guerra do Paraguai visando a compreensão 
de suas fases. Correção da apostila. 

05/09 a 09/09 Conteúdo: Módulo 5 – Da Monarquia à República: 1. O movimento republicano; 2. 
As últimas questões do império; 3. A presidência DE Deodoro da Fonseca; 4. A 
presidência de Floriano Peixoto.  
BNCC:EM13CHS104; EM13CHS601. 
Objetivos: Compreender os principais fatos históricos do período e a transição entre 
os dois modelos políticos. 
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos educativos, Correção de exercícios da apostila. 

12/09 a 16/09 Revisão 

19/09 a 23/09 Simulado. Revisão para prova. 

Aplicação da Prova P2 (14/09) 

26/09 a 30/09 Encerramento do 3º Bimestre 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdo: Módulo 1 – Ideologias e revoluções na Europa do século XIX; e Módulo 2 – América Anglo-saxônica e hispânica 
durante o século XIX  

 

PROVA 2 = 10,0 

Módulo 3 – Período regencial; Módulo 4 – Segundo Reinado; e Módulo 5 – Da Monarquia à República 
 
 

                       TAREFA = 9,5 
Tarefas semanais: (E-class) 

           

                         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. 

 
 
 
             

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 
 

Cronograma do 3° bimestre –  2022 

Professor(a): Ale Eduardo de Moura. Disciplina: física Série/Turma: 2° ano 

 

 

 
 

 
AULAS 

/ 

DATAS 

 

 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 

01 a 

05/08 

CONTEÚDO: Leis da termodinâmica. 

 
OBJETIVO: Avaliação de questões socioambientais e econômicas sobre as fontes de energia não renováveis e 

análise da utilização do motor de combustão interna. 

ESTRATÉGIA: Apresentar as expectativas sociais e as da procel, junto ao governo federal. 

Dispor de problemas comuns ao ENEM. 

 
TAREFA (Livros): pag.: 36 

 

 

 

 

08 a 12 

CONTEÚDO:     Introdução a óptica. 

 
OBJETIVO: Análise e interpretação das características das ondas luminosas e os efeitos, em especial, da 

radiação visível. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as 

semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis  

textos ou Power point extras. 

TAREFA (Livros):Atividades  de  fixação  mais página 36 da apostila 02. 

 

 

 

 

15 a 19 

CONTEÚDO:     Introdução a óptica. 

 
OBJETIVO: Análise e interpretação das características das ondas luminosas e os efeitos, em especial, da  

radiação visível. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as 

semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis  

textos ou Power point extras. 

TAREFA (Livros):Semana de P01 não tem tarefa pontuada. 

 

 

 

 
22 a 

26/08 

CONTEÚDO: A reflexão. 

OBJETIVO: Análise e interpretação das características geométricas das ondas luminosas e os efeitos visuais de 

uma imagem virtual. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos em papel quadriculado. O aplicativo E-CLASS, 

vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana  anterior, com  vídeos, 

resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

 
TAREFA (Livros):Adquirir o software para gerar a experiência virtual. 

 
29/08 a 

01/09 

CONTEÚDO: A reflexão. 

OBJETIVO: Análise e interpretação das características geométricas das ondas luminosas e os efeitos visuais de 

uma imagem virtual. 
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 

(67) 3047-9551 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ESTRATÉGIA: Uso de atividades de fixação e exemplos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer 

todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e 

possíveis textos ou Power point extras. 

 
TAREFA (Livros):Adquirir o software para gerar a experiência virtual. 

 

 
05 a 

08/09 

CONTEÚDO: Dilatação - Aula prática. 

OBJETIVO: Análise prática e manipulação virtual 

 
ESTRATÉGIA: Uso de software de manipulação dos elementos conceituais físicos. 

TAREFA (Livros):pag.: 28 

 

 

 
12 a 

15/09 

CONTEÚDO: A reflexão em espelhos esféricos. 

OBJETIVO: Análise e interpretação das características geométricas das ondas luminosas e os efeitos visuais de 

uma imagem virtual. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos em papel quadriculado e transferidor. O 

aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior. 

TAREFA (Livros):Semana de P02 não tem tarefa pontuada. 

 

 

19 a 

22/09 

CONTEÚDO: Refração. 

OBJETIVO: Análise e interpretação das características geométricas das ondas luminosas e os efeitos visuais de 

uma imagem virtual e real. Conhecer as múltiplas ações e usos das lentes. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos em papel quadriculado e transferidor. O 

aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior. 

TAREFA (Livros): Entrega do relatório de aula pratica. 

 

 

26 a 

29/09 

CONTEÚDO: Refração. 

OBJETIVO: Análise e interpretação das características geométricas das ondas luminosas e os efeitos visuais de 

uma imagem virtual e real. Conhecer as múltiplas ações e usos das lentes. 

 
ESTRATÉGIA: Uso de princípios geométricos em papel quadriculado e transferidor. O 

aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior. 

TAREFA (Livros): Semana de reavaliação. 

  

  

 

 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = Nota de zero a dez. 

Conteúdos: Leis da termodinâmica e introdução a óptica. 

PROVA 2 = Nota de zero a  dez. 

Conteúdos: óptica da reflexão e refração. 

Aula prática laboratorial = relatório das aulas, conforme as notas de atividades extra - classe e tarefas. 

Data: Tarefa: 

01/08 Fixação no caderno 01 

08/08 Atividades de fixação no caderno - Continuação 

 

22/08 pag.: 17 e 28 

29/08 Fixação no caderno 02 e 03. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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05/09 Entrega do relatório da aula laboratorial. 

19/09 pag. : 42,58 

 

- Os dias de aula, podem ser modificados, conforme logística ou provisões. 

 
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. 
 

Tudo que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. O coração alegre aformoseia o 
rosto." (Sholomô = Salomão = pacífico). 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Unidade Jardim Leblon 

 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Cronograma do III bimestre – 2022 

Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 2º ANO A/B 

 

 

AULAS / DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

01-05/08 

CONTEÚDO: ASPECTOS TERRITORIAIS – MÓDULO 01 - Modelo socialista 

soviético 

OBJETIVOS: Compreender o processo de mudanças nos países socialistas 
ESTRATÉGIA: VÍDEO – reportagens feitas durante a copa do mundo (no que se refere 

ao tema em estudo). Síntese no caderno - fazer págs. 7 a 09 

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

calendário. 

 

 

 

08-12/08 

CONTEÚDOS: Modelo socialista da China e da Coreia do Norte. Problemas comuns aos 

países do antigo bloco Soviético. 

OBJETIVO: Analisar as controvérsias desse sistema nos diferentes países e os problemas 
ali ocorridos. 

ESTRATÉGIA. Aula expositiva 

Quadro comparativo entre os países China e Coreia do Norte (sistema socialista...o que 
difere). 

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

 

15-19/06 

16-22/08 

PROVA - P 01 

CONTEÚDO: ASPECTOS TERRITORIAIS – MÓDULO 01 

OBJETIVOS: Averiguar o aprendizado. 
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

22-25/08 

25/-8-SIMULADO 

EXTRA 

(26/8 feriado) 

CONTEÚDOS- MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS – MÓDULO 02 

OBJETIVOS: Compreender que vários fatores de ordem cultural, econômica ou religiosa 

costumam envolver movimentos separatistas. 
ESTRATÉGIAS: atividades em grupos e atividades. 

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

 

 
29-31/08 a 02/09 

CONTEÚDOS: MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 
OBJETIVOS: Compreender que vários fatores de ordem cultural, econômica ou religiosa 
costumam envolver movimentos separatistas. 

ESTRATÉGIA: APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
 

05-06,08,09/09 

07 feriados 

CONTEÚDOS: MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 
OBJETIVOS: Compreender que vários fatores de ordem cultural, econômica ou religiosa 

costumam envolver movimentos separatistas. 

ESTRATÉGIA: APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

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

calendário. 

12-16/09 

13-19/09 PROVA 

P02 

CONTEÚDO: MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 

OBJETIVOS: Averiguar o aprendizado. 
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01 
TAREFAvA. C(Luiiavbráo,s1)3:1S1e-ráJaprudbimlicLaedblaonn,oCEa-mcplaosGs rnaonddeia- dMaSa, u7l9a0a9p2-l0ic3a5da, conforme 

calendário. (67) 3047-9551 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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19-23/09 
22/09 

SIMULADO DO 

ENEM 

CONTEÚDO: MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 

OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido. 

ESTRATÉGIA: Listas de atividades referentes aos trabalhos realizados. 

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

 
 

26-30/09 

REAVALIAÇÃO 

CONTEÚDOS: ASPECTOS TERRITORIAIS – MÓDULO 01 e MOVIMENTOS 

SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido. 
ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades. 

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

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: ASPECTOS TERRITORIAIS – MÓDULO 01 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: MOVIMENTOS SEPARATISTAS CONTINENTAIS - MÓDULO 02 

TAREFA = 9,5 

                            Todas as tarefas postadas no e.class – 5,0 pontos 
                            Trabalho/ paródia a ser apresentado em sala de aula- todas as orientações serão postadas no E-class- 4,5                          

pontos 

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. 
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Daiene C.M. Arco Disciplina: INGLÊS Série/Turma: 2 EM 

 

 

 
 

AULAS / 

DATAS 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

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 

01/08 a 05/08 CONTEÚDO: Scanning and Skimming – Power Point (Técnicas de leitura e Interpr de Texto) / 
Learning and Revising Vocabulary – Time Management 
Grammar: TAG Question – Pages 6,7 
ESTRATÉGIA: Acolhimento aos alunos. Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

08/08 a 12/08 CONTEÚDO: Grammar – Modal Verbs 

Reading and Comprehension – Pages 2,3 

Objetivo: Empregar corretamente Modal Verbs 

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

15/08 a 19/08 CONTEÚDO: Reading and Comprehension Pages 13-16 

Review Modal Verbs and all subjects 

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. 

22/08 a 25/08 CONTEÚDO: Avaliacao (P1) 

Comic Strips and Cartoons – Snoopy / Garfield / Calvin and Harold – PPT / Textos: 27-29, 31 and 32 

Objetivo: Empregar corretamente: Modals / Praticar vocabulário. 
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

29/08 a 02/09 CONTEÚDO: Grammar – Genitive (Possessive) Case 

Reading and Comprehension – The Beatitudes (PART 1) – Matthew 5: 3- 7 
Objetivo: Entender Possessive Case ESTRATÉGIA: Avaliação /Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

05/09 a 09/09 CONTEÚDO: Reading and Comprehension – The Beatitudes (PART 2) Matthew 5:8-11 
Exercises – Genitive Case / Lyrics (MY FATHER'S SONG - Barbara Streisand) 

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. 

12/09 a 16/09 CONTEÚDO: Review all Subjects 

Avaliacao (P2) 
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercícios. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

19/09 a 23/09 CONTEÚDO: Advertisements / Exercises (Enem/VEST) / Reading and Comprehension 17, 18 

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. 

26/09 a 30/10 CONTEÚDO: Time Management Tips 

Physical Needs Vocabulary - ppt 
Objetivo: Colocar em prática a interpretação de algumas das cenas do filme. 
ESTRATÉG

Av
IA
. C

: 
u
A
ia
u
b
la
á,

e
1
x
3
p
1
o
1
sit

-
i
J
v
a
a
r
e
di

l
m
iv

L
ro
e
.
blon, Campo Grande - MS, 79092-035 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

P1 INGLES CONTEUDO 

  Módulo 1 / Anotações do caderno e Power Points 

 10,0 Grammar: Modal Verbs, p. 3-6 / Tag Question, p. 6,7;15-10,16-

12,13,14 

Texts: Curiosity p. 31 / Stroke, p. 29 / How do Teenagers Spend 
Their Free Time, p. 2,3 / Proverb , p.11 

    

P2 INGLES CONTEUDO 

  Módulo 2 / Anotações do caderno e Power Points 

 10,0 Grammar: Genitive Case – pages 18,19, 30-11, 32-17 

Texts: The  Beatitudes (xerox)/Proverb, p. 24/ Anthem of New 

Zealand, p. 22 and Anthem of Brasil (xerox) /TV will Save the World 

p. 28 / Comics- Year 2060, p.27 + climate charge comics(Power 
Point)/ Teen Depression p. 31 / Adolescents Depression, p. 32 / 

Adds, p. 32-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 

 

 

 

 

 

 
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 

DISCIPLINA TAREFAS /TRABALHOS VALOR 

   

INGLES SIMULADO EXTRA 0,5 

 SIMULADO BIMESTRAL 1,0 (PESO 1) 

   

 Atividades  9,5 

 1. Leitura em voz alta do texto:   
The Beatitudes 

 

 2. Exercises List – TAG QUESTION  

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

Professor(a): Gislaine         Disciplina: Literatura Série/Turma: 2º ano 
 
 
 

 
AULAS / 
DATAS 

(por semana) 

 
 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 
 

01/08 – 05/08 

CONTEÚDO: Realismo/Naturalismo Módulo 1 Capítulo 3 
OBJETIVO: Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de marcas 
do discurso reportado e de citações, para uso em textos de divulgação de estudos e 
pesquisas. 
ESTRATÉGIA: Slides explicativos/atividades complementares 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 
 
 

08/08 – 12/08 

CONTEÚDO: Principais características do realismo 
OBJETIVO: Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, 
percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 
de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva 
crítica. 
ESTRATÉGIA: Exercícios complementares caderno/apostila 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

16/08 – 22/08 
SEMANA DE AVALIAÇÕES P1 (3º BIMESTRE) 

25/08 SIMULADO EXTRA 

 
 
 

23/08 -26/08 

CONTEÚDO: Realismo em Portugal Módulo 2 Capítulo 3 
OBJETIVO: Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à 

disposição segundo suas predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e 
dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio 
cultural. 
ESTRATÉGIA: Atividades na apostila/folha avulsa 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 
 
 
 

29/08 – 02/09 

CONTEÚDO: Realismo no Brasil Módulo 3 Capítulo 3 (Cinco minutos e a 
viuvinha) 
OBJETIVO: Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 

países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino- 
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, 
estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes 
culturais, considerando o contexto de produção (visões de mundo, diálogos com 
outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como 
dialogam com o presente. 
ESTRATÉGIA: Slides explicativos e atividades complementares 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 
05/09 – 09/09 

CONTEÚDO: Seminário dos conteúdos estudados 
OBJETIVO: Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre 
livros,  filAmve. Csu, iadbiás,c1o3s1,1 -cJaanrdçimõeLse,bloens, pCeatmápcouGlorsanddee- MteSa, t7r9o09e2-0d35ança,  exposições  etc. 
(resenhas, vlogs e podcasts lit(e6r7á)r3io04s7e-95a5r1tísticos, playlists comentadas, fanzines, e- 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 zines etc.). 
ESTRATÉGIA: Apresentação presencial/online 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

13/09 – 19/09 
SEMANA DE AVALIAÇÕES P2 (3º BIMESTRE) 

22/09 SIMULADO BIMESTRAL 

 

20/09 – 23/09 

CONTEÚDO: Semana de revisão de conteúdo 
OBJETIVO: Fixação e memorização dos temas ministrados 
ESTRATÉGIA: Atividades no caderno/folha avulsa 

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

26/09 – 30/09 
SEMANA DE REAVALIAÇÕES P1 E P2 (3º BIMESTRE) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

                PROVA 1 = 10,0 

                Conteúdos: Realismo/Naturalismo (contexto histórico) 

 

                PROVA 2 = 10,0 

                Conteúdos: Realismo em Portugal e no Brasil; Mil cairão ao teu lado (Obra) 

 

                TAREFAS CADERNO E LIVRO– 5,0  

                PARADIDÁTICO – 4,5 

 

                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 de prova). 
 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Regina Disciplina: Matemática Série/Turma: 2 Ano A e B 

 

 

AULAS / DATAS CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

01/08 a 05/08 
Aulas 1 a 4 

Conteúdo: Tabelas e Frequência – Moda, Média e Mediana; Variância e Desvio Padrão 

Objetivo: Sintetizar os valores que uma ou mais variáveis podem assumir, para que 

tenhamos uma visão global da variação dessas variáveis. 

Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

08/08 a 12/08 
Aulas 5 a 7 

Conteúdo: Princípio Fundamental da Contagem e Fatorial, Permutação Simples e 

Permutação com Elementos Repetidos. 

Objetivo: Interpretar e solucionar problemas utilizando conhecimentos de análise 

combinatória. 
Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

15/08 a 19/08 
Aulas 8 a 11 

Avaliação P – 1      -       Dia      /08 

Conteúdo: Tabelas e Frequência – Moda, Média e Mediana; Variância e Desvio Padrão, 

Princípio Fundamental da Contagem e Fatorial, Permutação Simples e Permutação com 

Elementos Repetidos. 

Estratégia: Lista de Atividades – Revisão 

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

22/08 a 26/08 
Aulas 12 a 15 

Conteúdo: Arranjo Simples e Combinação Simples 

Objetivo: Resolver Problemas de Contagem utilizando noções de Arranjos e 

Combinações simples. 
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno. 
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

25/08 – SIMULADO EXTRA 

29/08 a 02/09 
Aulas 16 a 19 

Conteúdo: Porcentagem – Definição de Probabilidade 

Objetivo: Representar em forma percentual uma razão qualquer. 
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno. 
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

05/09 a 09/09 

Aulas 20 a 22 
Conteúdo: Tipos de Probabilidade 

Objetivo: Introduzir conceitos importantes no estudo de probabilidades (espaço amostral, 

eventos independentes, eventos equiprováveis) através de uma atividade prática de 

tabulação. 

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno. 
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

12/09 a 16/09 
Aulas 20 a 22 

Avaliação P – 2 - Dia /09 

Conteúdo: Arranjo Simples e Combinação Simples; Porcentagem – Definição de 

Probabilidade; Tipos de Probabilidade. 

Estratégia: Lista de Atividades – Revisão 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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19/09 a 23/09 
Aulas 20 a 22 

Lista de Atividades – Revisão referente ao conteúdo P1 e P2 

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

22/09 - SIMULADO BIMESTRAL 

26/09 a 30/09 
Aulas 23 a 26 

REAVALIAÇÕES 

P-1 - Conteúdo: Tabelas e Frequência – Moda, Média e Mediana; Variância e Desvio 

Padrão, Princípio Fundamental da Contagem e Fatorial, Permutação Simples e 

Permutação com Elementos Repetidos. 

Lista de Atividades – Revisão 

P-2 - Conteúdo: Arranjo Simples e Combinação Simples; Porcentagem – Definição de 

Probabilidade; Tipos de Probabilidade. 

Lista de Atividades – Revisão TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula 
aplicada, conforme calendário. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: Tabelas e Frequência – Moda, Média e Mediana; Variância e Desvio Padrão, Principio Fundamental da 

Contagem e Fatorial, Permutação Simples e Permutação com Elementos Repetidos. 

 
PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: Arranjo Simples e Combinação Simples; Porcentagem – Definição de Probabilidade;  Tipos de 

Probabilidade. 

 

TAREFA – 9,5 

              Lista de exercício 1, no eclass CPB prova, valendo de 0 à 6. 

              Lista de exercício 2, será aplicada em sala, valendo de 0 à 3,5. 

 
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 substituirá a menor nota). 

 
 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
 

Professor(a): DARILZA CARLA Disciplina:PT Série/Turma: 2 ANO-EM 
 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 CONTEÚDO-PÁGINA 54 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS-Proporcionar o conhecimento prévio em relação elementos envolvidos 

na argumentação. 

ESTRATÉGIA-Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA-Exercícios das páginas 51 e 53 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 56 DO LIVRO FAÇA TEXTOS. 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação aos critérios de 

correção. 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA-A partir da fotografia-texto 2 da página 54 do livro faça textos, redigir uma 

opinião no caderno. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 57 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação aos critérios de 

correção da Unicamp. 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- Pesquisar e colar no caderno uma fotografia de Sebastião Salgado. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 58 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

BJETIVOS-Exercitar o conhecimento em relação as regras básicas para todos os 

exames. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- E-CLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 59 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação aos tributos dos 

comodities no Brasil. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 60 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Produzir texto 

ESTRATÉGIA Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação a desigualdade social 

entre Brasil e EUA. Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 61 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS-Produzir texto 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 62 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Produzir texto 

ESTRATÉGIA Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 63 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Produzir texto 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação a pobreza nos países 

subdesenvolvidos. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- PÁGINA 65 DO LIVRO FAÇA TEXTOS 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Promover revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA –E-class Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Proporcionar revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- E-class Entregue em / /2022. Nota obtida 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

PROVA 1 = 10,0 

               Conteúdos-DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA 

 
PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA 

 
 

               TAREFA - = 9,5  

             Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em         sala de aula e pelo E-class) 

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. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
 

Professor(a): DARILZA CARLA Disciplina:LP Série/Turma: 2ANO-EM 
 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 CONTEÚDO-ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA- MAPA 

CONCEITUAL 

OBJETIVOS-Proporcionar o conhecimento prévio em relação ao gênero acima. 

ESTRATÉGIA-Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA-Exercícios das páginas 10 a 16 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-ADJUNTO ADNOMINAL E ADJUNTO ADVERBIAL + 

PÁGINAS 20 E 21 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação à coerência e coesão 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-MAPA CONCEITUAL PÁGINA 23 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento em relação à temática supracitada 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 24 A 25 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-APOSTO E VOCATIVO + PÁGINAS 26 A 32 

OBJETIVOS-Exercitar o conhecimento em relação ao método reverso 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 26 A 32 + ECLASS 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-LISTA ENEM 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento por meio DE LISTA-ENEM 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 32 A 40 + ECLASS 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-CONCORDÂNCIA NOMINAL-VERBAL 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento em relação à intertextualidade e semântica 

como um todo. 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 53 A 56. 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-ANÁLISE MORFOLÓGICA – LISTA ENEM 

OBJETIVOS-Exercitar a análise morfológica 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA-Refazer a lista como forma de estudo + ECLASS 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-ANÁLISE SINTÁTICA- LISTA ENEM 

OBJETIVOS- Exercitar a análise sintática 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Refazer a lista como forma de estudo + ECLASS 
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 Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA LISTA 

OBJETIVOS- Exercitar a análise morfossintática 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA-Redigir um resumo em relação aos hiperônimos e homônimos (caderno) + 

ECLASS 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO- REVISÃO 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento por meio de lista 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação às formas nominais 

+ ECLASS 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Promover correções e tirar as dúvidas 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA –E-class – estudar – anotar 

Entregue em       /       /2022.        Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Proporcionar revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- E-class – estudar – anotar 

Entregue em      /       /2022.         Nota obtida 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

PROVA 1 = 10,0 

               Conteúdos- Termos acessórios, Análise morfológica, sintática, concordância e interpretação. 

 

PROVA 2 = 10,0 
                Conteúdos: Concordância, Análise morfossintática e interpretação. 

 

               TAREFA - = 9,5 

               Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em  sala de aula e pelo E-class) 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas) 

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). 

 

 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Ana Lúcia Custodio Lopes Disciplina: Química Série/Turma: 2ºAno A/B 

 
 
 
 

 
AULAS / DATAS CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA 

 
 

01 a 05/08 

CONTEÚDO: Módulo 04 e 05: Variação de entalpia e energia de 

ligação. Fatores dos quais depende a variação de entalpia. Entalpias 

importantes. Energia de ligação e Lei de Hess. (Apostila 2º Bimestre) 

 
OBJETIVO: Compreenderas transformações químicas como processos 

que envolvem a ruptura e a formação de ligações, considerando que a 

energia envolvida em tais processos é um parâmetro adequado para 

estimar a entalpia de reação. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da 

Apostila 02 de Química (págs. 28 a 38). Registro no caderno. 

 
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
 

08 a 12/08 

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB PROVAS 

(Valor 5.0). 
 

CONTEÚDO: Módulo 06: Cinética química. Como medir a rapidez 

de uma reação? Condições para ocorrer uma reação química. 
(Apostila 2º Bimestre) 

 
OBJETIVO: Compreender, elaborar, e utilizar modelos para explicar 

fenômenos relativos à rapidez de uma reação química. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da 

Apostila 02 de Química (págs. 42 a 47). Registro no caderno. 

 
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

16 a 22/08 
SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1 

 

CONTEÚDO: Módulo 07: Fatores que interferem na velocidade das 

reações. Influência da temperatura Influência da superfície de contato. 

Influência dos catalisadores. (Apostila 2º Bimestre) 

 
 
AOv.BCJuEiaTbáI,V13O1:1 -UJtairldizimarLeabltoeno, rCiaamdpaosGcroalnidseõe- sMSe, d7o909e2st-a03d5o de transição para 
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 ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da 

Apostila 02 de Química (págs.51 a 53). Registro no caderno. 

 
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

23 a 26/08 
 

CONTEÚDOS: Módulo 01 e 02 - Equilíbrio químico, Reações reversíveis e 

Tipos de equilíbrio. Deslocamento de Equilíbrio químico, constates de 

equilíbrio, Princípio Le Chatelier, Concentração, temperatura e pressão. 

 
OBJETIVO: Caracterizar o estado de equilíbrio de sistemas químicos e 

Associar o conceito de reversibilidade uma reação química. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 

de Química (págs. 02 a 20). Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
 

30/08 a 02/09 

CONTEÚDOS: Módulo 03 e 04 - Equilíbrio Iônico, Teoria de Arrhenius, 

Teoria de Bronsted-Lowry, Teoria de Lewis e Constante de ionização. 

Produto Iônico da água, Produto Iônico da água, Medição de pH e pOH e 

Conceito de pH e pOH. 

 

OBJETIVO: Compreender, elaborar, e utilizar modelos para explicar 

fenômenos. relativos ao equilíbrio iônico das reações químicas. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 

de Química (págs. 28 a 43). Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário 

 
05 a 09/09 

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB PROVAS 

(Valor 4.5 ). 

 

CONTEÚDOS: Módulo 05 - Hidrólise salina, Hidrólise salina, Força de um 

ácido e Força de uma base. 

 

OBJETIVO: Conceituar hidrólise salina e Analisar o comportamento de cada 
tipo de sal em solução aquosa. 

 

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 
de Química (págs. 52 a 54). Registro no caderno 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 
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13 a 19/09 

SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2 
 

CONTEÚDOS: Módulo 06 - Produto de solubilidade, Relação entre 

solubilidade e produto da solubilidade e Determinação dos tipos de solução. 

 
OBJETIVO: Diferenciar as soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas e 

conceituar o coeficiente de solubilidade e produto de solubilidade 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 

de Química (págs. 57 a 60). Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
20 a 30/09 

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09) 
 

CONTEÚDOS: Rever todos os conceitos químicos estudados no bimestre. 

OBJETIVO: Revisar todos os conteúdos do bimestre. 

ESTRATÉGIA: Semana de Reavaliação. Atividade de revisão dos conteúdos 
do bimestre. 

 

TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 pontos 

             - Termoquímica. 
             - Cinética Química. 

 
PROVA 2 = 10,0 pontos 

              - Equilíbrio Químico. 
 
TAREFA (lista de exercícios) = 9,5 pontos 

 

                - Lista de Exercícios CPB (5,0) 
                - Lista de Exercícios CPB (4,5) 

 

SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa) 

 

SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 

 
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 III bimestre – 2022 
Professor(a): Samara Maeli Disciplina: Sociologia Série/Turma: 2 A/B 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 

 

 
01/08 a 05/08 

(SEMANA 1) 

CONTEÚDO: O Brasil atual 

 

OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

ESTRATÉGIA: 

Vídeo: Como funciona a economia brasileira (25 minutos). 
Canal: T2 Educação 
Conversação em sala de aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=9O4Oo8jWgGw 

TAREFA 1: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

 

 

 

 

08/08 a 12/08 

(SEMANA 2) 

CONTEÚDO: O Brasil atual 

 
OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

ESTRATÉGIA: 

Acompanhamento da apostila páginas 38, 39 e 40; ler e grifar. 
Explicações. 

 
TAREFA 2: Exercícios: páginas 43, 44, 45 e 46. 
Correção coletiva (oral). 

 

 

 

 
15/08 a 19/08 

(SEMANA 3) 

INÍCIO P1 
CONTEÚDO: O Brasil atual 

 

OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

ESTRATÉGIA: 

Acompanhamento da apostila páginas 41, 42 e 43; ler e grifar. 
Explicações. 

 

22/08 a 26/08 

(SEMANA 4) 

FIM P1 
CONTEÚDO: O Brasil atual 

 
OBJETIVO: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.youtube.com/watch?v=9O4Oo8jWgGw
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 mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

ESTRATÉGIA: Atividades das páginas 43, 44, 45 e 46. 

 

TAREFA 3: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29/08 a 02/09 

(SEMANA 5) 

CONTEÚDO: Representação simbólica 

 

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

ESTRATÉGIA: 

Vídeo: Filtro solar – Pedro Bial (08 minutos). 

Canal: ozeias fernando barbosa 
Conversação em sala de aula. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=szBeo65szcI 

 

Vídeo: FILOSOFIA: O que é Beleza? (10 minutos). 
Canal: Polis Consultoria 
Conversação em sala de aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEdsA49C1os 

Acompanhamento da apostila páginas 47, 48, 49, 50; ler e grifar. 

Explicações. 

 
TAREFA 4: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

 

 

 

 
05/09 a 09/09 

(SEMANA 6) 

CONTEÚDO: Representação simbólica 

 
OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

ESTRATÉGIA: 
Acompanhamento da apostila páginas 51, 52, 53; ler e grifar. 

Explicações. 

 
TAREFA 5: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

 

 

 
12/09 a 16/09 

(SEMANA 7) 

INÍCIO P2 

CONTEÚDO: Representação simbólica 

 

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

ESTRATÉGIA: 
Exercícios das páginas 54, 55, 56. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=szBeo65szcI
https://www.youtube.com/watch?v=MEdsA49C1os
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19/09 a 23/09 

(SEMANA 8) 

FIM P2 

CONTEÚDO: Representação simbólica 

 
OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

ESTRATÉGIA: 

Exercícios: Elaborar 03 questões objetivas com base no conteúdo. 

 

 

 
26/09 a 30/09 

(SEMANA 9) 

REAVALIAÇÃO - PS 

CONTEÚDO: O Brasil atual / Representação simbólica 

 

OBJETIVO: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

ESTRATÉGIA: 
Atividade coletiva interdisciplinar: Gincana de questões (torta na cara). 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: Módulo 13 – O Brasil atual 
 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: Módulo 14 – Representação simbólica 

 

TAREFA = 9,5 

Elaborar 05 questões objetivas com base no conteúdo, conforme solicitado no E-Class (5,0) 

Elaborar 05 questões objetivas com base no conteúdo, conforme solicitado no E-Class 

 

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. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira  Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 2 B 

 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 
Aula 1 

CONTEÚDO: Introdução ao módulo 3: O direito exclusivo de Deus e tópico curiosidade  

ESTRATÉGIA: a partir da interpretação da imagem da capa do módulo iniciar a 

conversação sobre o tema introduzindo o texto inicial e o tópico curiosidade. 

 

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

 

 

 
 

Aula 2 

CONTEÚDO: subtópico 1. O único Deus  

ESTRATÉGIA: Realizar um quis online com questionamentos sobre deuses pagãos. 

Continuidade com leitura do conteúdo programático e abertura para perguntas e 

respostas. Concluir identificando as características que qualificam Deus como único. 

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

 

 

 
 

Aula 3 

CONTEÚDO: 2. A ilusão das imagens, o contexto do mandamento  

ESTRATÉGIA: Apresentar através de power point imagens de estatuas de deuses 

pagãos comumento mencionados na bíblia, adicionar conhecimento ao conteúdo didático 

proposto em apostila e abrir oportunidade a perguntas e acréscimos. 

 

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

 

 
 

Aula 4 

CONTEÚDO: veneração ou idolatria?  

ESTRATÉGIA: 

 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Aula 5 

CONTEÚDO: Primeiro Deus  

ESTRATÉGIA:   Propor um desafio para classe onde irão realizar nos próximos dias 

uma oração antes de entrar em contato com o celular. Discutir o texto proposto e concluir 

com a afirmação da necessidade de priorizar Deus. 

 

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

 

 

 
 

Aula 6 

CONTEÚDO: 3. Piada sem graça  

ESTRATÉGIA: Recapitular com classe os aprendizados da classe anterior, ressaltando 

se houve diferenças notórias. Seguir com leitura proposta e abertura para 

questionamentos e opiniões, 

 

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

 

 

 

 
Aula 7 

CONTEÚDO: Deus não é punitivo Parte 1 

 

 

ESTRATÉGIA: Realizar um quis em aplicativo sobre histórias bíblicas que tendem a 

propor a visão de um Deus punitivo, optando por verdade ou falso se Deus tinha intenção 

de punir em certa ocasião. Abrir discussão sobre o tema e encerrar com início da leitura 

do texto proposto. 

 

 

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

 

 

 
 

Aula 8 

CONTEÚDO: Deus não é punitivo parte 2  

ESTRATÉGIA: Finalizar a leitura do texto proposto e solicitar uma redação de sobre a 

temática em uma postura defensiva frente a acusação de que Deus seja punitivo. Sortear 

um aluno para realizar leitura e discutir com classe conclusões levantadas. 

 

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

 

 

 

 

Aula 9 

CONTEÚDO: Um nome sem igual  

ESTRATÉGIA: Após realizar leitura proposta realizar uma busca direcionada sobre o 

nome de Deus em outros idiomas, cada aluno deve procurar a pronúncia mais intrigante 

e complexa aquele que se destacar em pronunciar com perfeição a palavra proposta 

ganha a competição. Concluir afirmando a relação individual que criamos com o 

Criador. 

 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Aula 10 

CONTEÚDO: O dia mundial da alegria 

 
 

 

ESTRATÉGIA: Realizar uma atividade fora de classe onde o grupo seja dividido em 

grupos de no máximo 5 aplicando atividades com o objetivo de aumentar a alegria dos 

funcionários do colégio. Retorno e discussão com texto proposto. 

 

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

 

 

 
Aula 11 

CONTEÚDO: O estresse do século XXI parte 1  

ESTRATÉGIA: Videio explicativo e dinâmico sobre o estresse e a sociedade atual, leitura 

do texto proposto e abertura para discussão sobre como identificar os sinais do estresse em 

colegas e familiares. Conclusão resolutiva. 

 

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

 

 

 
Aula 12 

CONTEÚDO: O estresse do século XXI parte 2  

ESTRATÉGIA: Trabalhar imagens de remédios da natureza e estratégias psicológicas 

para lidar com o estresse, incentivando os alunos a escolher um método para uso próprio, 

realizar leitura proposta e discussão de acordo com o texto. 

 

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

 

 

 
Aula 13 

CONTEÚDO: Mudanca de atividade  

ESTRATÉGIA: Apresentar vídeo com relato de pessoas que venceram a síndrome de 

Burnout. Seguir com leitura proposta, questionar por acções preventivas. 

 

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

 

 

 
Aula 14 

CONTEÚDO: Por que o sétimo dia? parte 1  

ESTRATÉGIA: Associar a temática com a proposta de descanso da aula anterior e 

reforçar os benefícios do descanso para saúde, ressaltando os tópicos fornecidos no texto 

proposto. 

 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Aula 15 

CONTEÚDO: Por que o sétimo dia? parte 2  

ESTRATÉGIA: Continuar leitura do texto realizando um levantamento sobre as 

atividades favoritas dos alunos em estes dias, incentivar a realização de atividades em 

grupo. 

 

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

 

 

 

 
Aula 16 

CONTEÚDO: Saiba mais: Aproveite a vida  

ESTRATÉGIA: Em aplicativo criar a possibilidade que cada aluno crie seu próprio quis 

com perguntas sobre eles mesmos e seus métodos de relaxamento, incentivar a troca 

momentânea para responder e aumentar vínculos de amizade. Realizar leitura de 

conteúdo e discussão oral. 

 

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

 

 

 

 
Aula 17 

CONTEÚDO: Resumo de Conteúdo anterior (temática geral)  

ESTRATÉGIA: Questionar a classe os principais conteúdos adquiridos no bimestre, 

ressaltando os conceitos que se tornaram práticas, acrescentar um resumo do conteúdo em 

forma de power point. 
 

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

 

 

 

 
Aula 18 

CONTEÚDO: Resumo de Conteúdo anterior (temática geral)  

ESTRATÉGIA: Em forma de quis avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre os 

temas abordados e conversar sobre as questões mais acertadas e a forma como esse 

conhecimento adquirido impactou a vida de cada aluno. Discussão e conclusão 

direcionada. 

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

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: _Módulo 3   
 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: _Módulo 3   
 

TAREFA = 9,5 

2A 

03/08- Tarefa de casa: Realizar as atividades do Módulo1. Valor (3,0) 

10/08- Tarefa de casa: Trabalho- Realizar uma pesquisa de 1 página sobre como os princípios dos Dez Mandamentos 
descritos em Êxodo 20 podem ser encontrados nas leis contemporâneas. Valor (3,0) 

23/08- Tarefa de casa: Produzir um mapa mental sintetizando os principais assuntos do módulo 3. Valor (2,0) 

01/09- Tarefa de casa: Realizar a pesquisa da página 50. Valor (1,5) 

 

2B 

05/08- Tarefa de casa: Realizar as atividades do Módulo1. Valor (3,0) 

12/08- Tarefa de casa: Trabalho- Realizar uma pesquisa de 1 página sobre como os princípios dos Dez Mandamentos 
descritos em Êxodo 20 podem ser encontrados nas leis contemporâneas. Valor (3,0) 

26/08- Tarefa de casa: Produzir um mapa mental sintetizando os principais assuntos do módulo 3. Valor (2,0) 

02/09- Tarefa de casa: Realizar a pesquisa da página 50. Valor (1,5) 

 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (em todas as disciplinas acrescentado na 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. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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