
DATA DISCIPLINA CONTEÚDO - AV2

PORTUGUÊS
Colocação Pronominal: Próclise / Ênclise / Mesóclise (caderno, apostila e p. 73-78 do livro didático);

Paronímia e Redundância (caderno e p.72 do livro didático).

REDAÇÃO
Colocação Pronominal: Próclise / Ênclise / Mesóclise (caderno, apostila e p. 73-78 do livro didático);

Paronímia e Redundância (caderno e p.72 do livro didático).

CIÊNCIAS Ligação iônica, covalente e metálica – Unidade 3: pág. 81-86

Funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos – Unidade 3: pág. 97-103

05/06/19 MATEMÁTICA
Congruência e semelhança: Congruência de figuras planas; congruência em triângulos; semelhança entre figuras planas; 

medidas indiretas; Teorema de Tales Relações métricas nos triângulos retângulos (paginas92 até 132)

06/06/19 HISTÓRIA Segunda Guerra Mundial. Pg. 122 a 137. Cap. 6

INGLÊS

Unit 4

Modal Verb (should/shouldn´t /must/mustn´t/ have to / don´t have to

Can/Can´t pg. 59

GEOGRAFIA Europa – Aspectos demográficos– páginas: 88 a 105

04/06/19 AT ESPANHOL

Vocabulário espaços geográficos página 39

Discurso direto e indireto página 59 ,60,61

Colocação pronominal páginas 45,46

AT ARTE

Azulejo Barroco  - Desenho de azulejo estilo barroco no canson tamanho 16x16. Critérios de correção: Utilizou o material 

pedido (papel canson 16x16cm) (2,5), Fez um trabalho simétrico (2,5), Entregou o trabalho sem rasuras (sujo, rasgado, 

amassado, faltando pedaço, sem pintar, etc) (5,0).

06/06/19 ED. FÍSICA

HANDEBOL: PROVA ESCRITA E PRÁTICA, EM FOLHA DESENVOLVER ORGANIZAÇÃO NO ATAQUE EM CIMA DO SISTEMA 6X0. 

FAZER UMA JOGADA ENSAIADA DE ATAQUE E ORGANIZAÇÃO DA DEFESA FORMANDO BARREIRA DEFENSIVA. 

PREENCHIMENTO DA PROVA COM LEGENDA E NOME DOS INTEGRANTES. GRUPOS DE ATÉ 8 PESSOAS.

DISCIPLINA

Este cronograma contempla as disciplinas com datas das avaliações bimestrais e será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no período regular às 

aulas.

Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a). Posturas como o uso do uniforme completo, o não manuseio de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, 

principalmente durante as avaliações, a pontualidade e o porte de seu material escolar, facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance dos objetivos 

propostos.

CRONOGRAMA DE PRODUTIVIDADE - 2º BIMESTRE 
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CONTEÚDO

Nas disciplinas abaixo haverá Atividades Avaliativas no decorrer do bimestre durante as aulas.

AT Ensino 

Religioso

PRODUÇÃO DE VÍDEO: CRIACIONISMO E PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Critérios de correção: Abordagem clara do tema proposto (5.0), Ficha Técnica: direção, produção, música, gênero, duração 

(3.0), Uso de linguagem adequada (1.0), Abordagem do tema dentro do limite de tempo proposto (1.0).

Paradidático do bimestre: "Um passo a mais" - Fernanda Lima, CPB.

2º BIMESTRE 2019 -  9º ANO A

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 40,00 na 

tesouraria ou apresentar atestado médico ao SOE. 

SUBSTITUTIVA: 12/06/19  -  Data limite para apresentação de atestado médico e único dia para pagamento  10/06/19. Caso não seja 

efetuado o pagamento ou apresentado o atestado médico até a data acima, o aluno será encaminhado automaticamente para a recuperação.
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CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

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

diadema@ucb.org.br



Português

História

Inglês

Geografia

Espanhol

Matemática

Ciências

Ensino Religioso

Arte
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Tarefa de Casa (3,0) - Exercícios do livro didático e atividades complementares no caderno. Prova do livro (4,0) - Os alunos farão a leitura do 

livro paradidático “Nos bastidores da mídia” e em seguida, será aplicada uma avaliação de verificação de leitura do mesmo.

Critérios de correção: A prova constará de cinco questões dissertativas valendo 0,5 ponto cada onde além do assunto apreendido na obra serão 

observadas a ortografia, a concordância das frases e a pontuação. Trabalho : Anúncio Publicitário FLYER (3,0) - Os alunos produzirão 5 flyers ( 

grupos de até 3 pessoas). O mesmo poderá ser impresso. O assunto será SUSTENTABILIDADE. Critérios de correção: Texto – (1,5) ortografia, 

informações completas, coesão e clareza. Imagem – (1,5) escolha da informação não verbal, relação com o projeto, criatividade. Simulado (1,0).

TAREFA DE CASA (3,0). Mapa Conceitual (4,0) - Era Vargas. Cap. 5. (2.0). Critérios de correção: Coerência na disposição dos fatos e conexões dos 

mesmos, citando as referências de pesquisa, (1.0) Capricho e folha de sulfite, (1.0)Comprometimento com a data determinada da entrega. 

Texto no caderno (3,0) - Critérios de correção:  (1.0) Deverá criar um personagem que transitara em uma história fictícia pelo Estado Novo. 

Deverá conter no texto: Nome e idade do personagem, profissão ou desempenho na sociedade, (2.0) Três Itens estudados no conteúdo (Estado 

Novo). Exemplos: DIP/FEB/Pena de Morte/Leis Trabalhistas/Comunismo. Mínimo 20 Linhas. Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0) - Livro, Unidades 3 e 4 e exercícios no caderno passado ao longo do bimestre. Atividade Avaliativa (2,0) - Unit 3 - Modal 

Verb (would), How far/ How long, A lot, a little, a few, Comparative pg. 48. Atividade Avaliativa (2,0) - Unit 4 - Modal Verb (should/shouldn´t 

/must/mustn´t/ have to / don´t have to), Can/Can´t pg. 59. Critérios de correção: Serão realizadas em Sala de Aula, individualmente. A 

pontuação se dará pelo número de acertos, descritos para cada questão. Trabalho (3,0) - 1. Fazer em uma folha A4 (Canson ou Creative Paper); 

2. Escolher um país que fale língua inglesa; 3. Pode usar imagens (fotos ou recortes de revistas); 4. Toda parte escrita deve ser em inglês; 5. O 

seu objetivo é de convencer alguém a visitar esse país; 6. Falar sobre: a) A cultura do país, b)  Algo sobre o sistema de educação, c) Pontos 

Turísticos; 7. Individual. Critérios de correção: Escrita (em inglês) - 1,0; Imagens – 0,5; Cultura – 1,0; Entregou na data 0,5. Simulado (1,0).

Tarefa de casa (2,0). Feira de profissões (2,0). Trabalho (7,0) - Europeu e responda na folha de almaço.  (individual e manuscrito)

Os seguintes dados: Nome do país, capital, localização, mapa, religião, política, vestuário, alimentação, prato típico, dança típica, cidade 

turística, lazer, data cívica, ponto turístico). Anexar imagem: mapa, ponto turístico, alimentação, dança típica).  Critérios de correção: Os 

trabalhos devem conter:  capa: (1,0 ponto) / Dados dos países.Desenvolvimento: (4,0) / Imagens em anexo : 2,0 (impresso). Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0) - Livro, unidade 3 e 4. Trabalho (7,0) - Criar uma notícia com base na página 55 e 56 do livro, contendo fato ocorrido, data 

dos acontecimentos, razão, motivo, fonte. Critérios de correção: Escrita em espanhol (4,0), Pontualidade na entrega (1,0), Capa (1,0) e se 

colocou todos os itens propostos (1,0). Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0). Atividade Avaliativa (3,0) - Fazer com o Material MMP – atividade sistemas de equações e esboçar os gráficos das funções 

par obter informações a respeito de seu comportamento. Será analisado a estrutura correta das retas nas equações do primeiro grau, raciocínio 

lógico da construção da tabela e se os mesmos estão corretos. Critérios de correção: Será feito em sala de aula, individualmente. Interpretou  e 

compreendeu de sistemas de equações (0,50), Organizou lógica e seqüencial (0,50), seguiu as etapas propostas pelos no quadro  de forma 

coerente (0,25), concluiu e entregou no tempo proposto (0,75) e chegou à solução satisfatória (1,0). Desafio página 131 (4,0) - Ao 

estabelecermos as semelhanças das relações métricas do triângulo retângulo, utilizando-as na solução desta problemática, será analisado o 

raciocínio lógico matemático e se está correto o mesmo. Critérios de correção: Será realizado em casa e individualmente. Compreendeu e 

estabeleceu as semelhanças das relações métricas do triângulos retângulos (0,50), organizou lógica e seqüencial (0,50), seguiu as etapas 

propostas pelos problemas de forma coerente (0,25), concluiu e entregou no tempo proposto (0,75) e chegou a solução satisfatória (2,0). 

Simulado (1,0).
TAREFA DE CASA (3,0) - Exercícios da apostila/exercícios do caderno. Lista de exercícios (Conteúdo: estrutura atômica, classificação dos 

elementos e distribuição eletrônica em camadas) (2,0) - Execução da Atividade: Entregar folha da atividade com as questões e sua resolução. A 

lista deve ser feita manuscrita, individual. Repostas finais devem ser feitas a tinta (caneta preta ou azul) e com destaque. A atividade que for 

entregue na segunda chamada valerá 70% da nota. Não deixar questões em branco. Caso, não conseguir resolver algum exercício, especificar a 

dúvida, para ser discutida em sala posteriormente. Critérios de correção: Será avaliado o contexto todo do exercício e de sua resolução 

organização e clareza na resolução do exercício. (1,0 ponto). Exercícios corretos, especificação das dúvidas nos exercícios não resolvidos. (1,0 

ponto). Atividade (Tema: Frases com os elementos químicos) (3,0) - Nesta atividade os alunos deverão construir frases com os elementos da 

tabela periódica. Após a construção das frases, observando as informações contidas na tabela, os alunos deverão indicar o nome dos elementos 

utilizados, o estado físico dos elementos, e a que família e período os elementos pertencem.  Critérios de correção: 1-Completude da atividade, 

verificando, se todos os ítens especificados acima, foram respondidos na atividade – (1,5), 2-Avaliação do desenvolvimento da atividade: a 

apresentação dos dados, deve estar coerente com o conteúdo aprendido em sala de aula – (1,5). Lista de exercícios (Conteúdo: ligação iônica, 

covalente, metálica e funções químicas) (2,0) - Entregar folha da atividade com as questões e sua resolução. A lista deve ser feita manuscrita, 

individual. Repostas finais devem ser feitas a tinta (caneta preta ou azul) e com destaque. A atividade que for entregue na segunda chamada 

valerá 70% da nota. Não deixar questões em branco. Caso, não conseguir resolver algum exercício, especificar a dúvida, para ser discutida em 

sala posteriormente. Simulado (1,0).
Tarefa de casa (3,0) - Unidade 2 do livro: Apoio. PESQUISAS BÍBLICAS (3,5) - o aluno deverá encontrar os versículos bíblicos sugeridos em sala 

de aula, pertinentes ao assunto do conteúdo da unidade 2 do livro, interpretar e descrever os princípios encontrados nos textos.   Critérios de 

correção: As pesquisas bíblicas, serão conferidas diretamente no caderno com um visto do professor, em seguida, serão corrigidas pelo 

professor, de maneira coletiva em sala de aula. QUESTIONÁRIOS (3,5) -  conjunto de questões que abordam documentários, textos e pesquisas 

relacionados ao conteúdo do livro didático. Critérios de correção: os questionários sugeridos em sala de aula, serão entregues ao professor para 

correção, e devolvido ao aluno para a ciência da nota.

TAREFA DE CASA (livro) (3,0) - Atividades diárias no livro e caderno. Capa do 2º bimestre (2,0) - Desenho de abertura do 2º bimestre. Capa do 

disco “ O Guarani” (2,5) - Releitura da capa do disco “ O Guarani”. Caricatura (2,5) - Desenho da caricatura de um famoso.

PRODUTIVIDADE (10,0) - A CADA AULA OS ALUNOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM O COMPROMETIMENTO DELE COM A AULA, LEVANDO 

EM CONTA SE ELE ESTÁ PARTICIPANDO DE FORMA ATIVA E SE ENVOLVENDO COM A ATIVIDADE PROPOSTA. ASPECTOS ATITUDINAIS, 

ASSIDUIDADE, SE ESTÁ FAZENDO A ATIVIDADE ATIVAMENTE OU SE RECUSA A PARTICIPAR, SÃO ITENS QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS.

Português

Redação


