Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Cronograma Anos Iniciais Sexto Ano
4° Bimestre - 2022
Professor: MARLA // Disciplina: ARTES// Ano e Turma: 9ºs A / B / C
AULAS /
DATAS
03//10 a 10/10

CONTEÚDO OBJETIVADO
Conteúdo: Arte Contemporânea e suas vertentes. (páginas 55, 56, 57 e 58).
Objetivo: Analisar as diversas vertentes da Arte Contemporânea e como ela possibilita a maior
interação entre obra e espectador.
Tarefa: De acordo com o que lemos e as ilustrações que tivemos na aula, crie a sua arte
contemporânea e registre em seu caderno. (Valor da tarefa: 2.5)

17/10 a 24/10

Conteúdo: Música de Vanguarda. (páginas 59, 60, 61, 62 e 63).
Objetivo: Entender o que é música de vanguarda e conhecer suas representações no Brasil.
Tarefa: Em grupos componham uma música que envolva dramatização e sons não
convencionais, inspiradas nas obras contemporâneas já estudadas. (Valor da tarefa: 5.0)

25/10 a 31/10

Semana de Provas – P1
Apresentação dos grupos com as músicas da Jovem Guarda.

07/11 a 14/11

Conteúdo: Arte Urbana. (páginas 68, 69 e 70).
Objetivo: Reconhecer as características e o objetivo do gênero musical canção.
Tarefa: Completar com atenção a página 71 do nosso livro. (Valor da tarefa: 2.5).

21/11 a 28/11

Semana de Provas P2 – Avaliação e correção das páginas 55 a 70 completas.

INFORMAÇÕES GERAIS:
P1 – 10,0 - Apresentação dos grupos com as músicas da Jovem Guarda.
P2 – 10,0 - Avaliação e correção das páginas 55 a 70 completas.
Tarefas – 10,0
Tarefa – 1 De acordo com o que lemos e as ilustrações que tivemos na aula, crie a sua arte contemporânea e registre
em seu caderno. (Valor da tarefa: 2.5)
Tarefa – 2- Em grupos componham uma música que envolva dramatização e sons não convencionais, inspiradas nas
obras contemporâneas já estudadas. (Valor da tarefa: 5.0)

Tarefa – 3- Completar com atenção a página 71 do nosso livro. (Valor da tarefa: 2.5).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DEIVID G. E JACKSON M. Disciplina: ED. FÍSICA Série/Turma: 9º ANO A/B/C

AULAS /
DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

(por semana)
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do Futsal no
mundo.

03/10 a 07/10
1 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do futsal no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

10/10 a 14/10
2 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: A torcida organizada e a violência nos estádios.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Fundamentos do Futsal.

17/10 a 18/10

OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

3semana
Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
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ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do futsal.
25/10 a 28/10
4 semana

Prova Prática P1
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal). História, Regras e Fundamentos Do Jogo
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do Futebol no
mundo.

31/10 a 04/10
5 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e evolução do futebol mundial.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do futebol no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

07/10 a 11/11
6 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e evolução do futebol no Brasil.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). Fundamentos do Futebol.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

14/11 a 18/11
7 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Questionário sobre fundamentos do futebol.

21/11 a 25/11
8 semana

Prova Teórica P2
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal). História, Regras e Fundamentos Do
Jogo
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CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Esportes – Esporte de invasão
(Futebol).
28/11 a 02/12
Inicio das
Reavaliações
9 semana

OBJETIVO: Revisão de conteúdo do bimestre.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas com vídeos e Power Point.
TAREFA: Exercícios educativos que desenvolvam as noções básicas das diferentes
Táticas esportivas existentes.
REAVALIAÇÕES BIMESTRAIS.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal).

5/12 a 8/12
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.
10 semana
Esportes – Esporte de invasão (Futebol).
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.

CONTEÚDO: Jogos Recreativos.
12/12 a 14/12 fim
OBJETIVO: Promover a interação e a integração dos alunos.
do 4º Bimestre
11 semana

ESTRATÉGIA: Aulas práticas recreativas.
TAREFA: Não inclui.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA PRÁTICA P1 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal).
Avaliação Física: Corrida intervalada 12min. Peso 4,0
Fundamentos do jogo:
Passes. Peso 2,0
Drible. Peso 2,0
Recepção. Peso 2,0
PROVA TEÓRICA P2 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Questionário 1. Peso 5,0
Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
Resumo 1. Peso 5,0
A torcida organizada e a violência nos estádios.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do 4º Bimestre – 2022
Professor(a): Lislley

Disciplina: Lengua Española

Série/Turma: 9º ano A, B e C

AULAS / DATAS
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
(por semana)
CONTEÚDO: Conjunciones coordinantes

Aula 1
06/10 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Definir o que são conjunções. Explicar quais são, quando são
usadas e as diferenças entre elas.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Mi mundo en construcción

Aula 2
13/10 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Ensinar aos alunos vocabulário em espanhol para se referir as
divisões da biblioteca, assim como elementos que a compõem. Passar
vocabulário sobre partes que compõem um livro. Apresentar expressões usadas
para fazer comentários sobre leituras.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Género textual: Reglamento y Escritores hispánicos

Aula 3
20/10 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Observar quais são as principais características deste gênero
textual, assim como os elementos que o compõem. Apresentar os principais
representantes da literatura hispânica.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 4

Aplicação da P1 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

27/10 (9º ano A, B e C)
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CONTEÚDO: Memórias de la niñez

Aula 5
03/11 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Ensinar vocabulário voltado para infância: jogos, brincadeiras,
atividades, etc. Estabelecer comparações entre passado e presente relacionando
com o conteúdo acima. Apresentar expressões usadas para memória da infância.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Conjunciones subordinantes

Aula 6
10/11 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Conceituar o que são as subordinadas, estabelecendo comparação
com as coordenadas vistas anteriormente. Explicar quais são e quando são
usadas.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Gênero textual: Fábula

Aula 7
17/11 (9º ano A, B e C)

OBJETIVO: Observar quais são as principais características deste gênero
textual, assim como os elementos que o compõem.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 8

Aplicação da P2 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

24/11 (9º ano A, B e C)
Aula 9

Revisão para Ps e aplicação de atividades de fixação.

01/12 (9º ano A, B e C)
Aula 10

Aplicação da Reavaliação/Ps (sem uso do glossário).

08/11 (9º ano A, B e C)

INFORMAÇÕES GERAIS
P1 = 0 a 10
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- Conjunciones coordinantes
- Elementos de la biblioteca
- Escritores hispánicos
- Reglamento
P2 = 0 a 10
- Juego, juguetes y actividades de la niñez
- Conjunciones subordinantes
- Fábula
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P1 = 5,0
- Vocabulário sobre “elementos de la biblioteca”.
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P2 = 5,0
- Vocabulário sobre “juegos, juguetes y actividades de la niñez”.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota bimestral de prova).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO
IV bimestre – 2021
Professor(a): Ale Eduardo
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Ciências físicas

Série/Turma: 9° ano A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Ondas de telecomunicações e telefonia.
OBJETIVO: Interpretar linguagens e agregar conhecimento científica e
tecnológico.

03 a 6/10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Aula flexibilizada com
alternância entre metade dos alunos. Uso do aplicativo ou videos, como forma de aula ao
vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no
quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Ondas de telecomunicações e telefonia.
OBJETIVO: Interpretar linguagens e agregar conhecimento científica e
tecnológico.

10a 13

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

17 a 20/10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Introdução a ondulatória e acústica.

24 a 27/10

OBJETIVO: Agregar conhecimento interdisciplinar. Ser capaz de diferenciar e
traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.
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ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
vídeos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: O sistema ocular humano.
OBJETIVO: Agregar conhecimento interdisciplinar. Ser capaz de diferenciar e
traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.

31 a 03/11

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Sistema ocular e introdução a óptica.
OBJETIVO: Agregar conhecimento interdisciplinar. Ser capaz de diferenciar e
traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.

07/11 a 10

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

14 a 17/11

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Introdução a termologia.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

21 a 24/11
ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro. Não há envio de tarefas, estamos em semana
de avaliação P02, ver cronograma de provas.
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TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Introdução a termologia.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

28 a 01/12

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Introdução a termologia.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

05 a 08/12

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo ou
videos, como forma de aula ao vivo, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Radiação, Ondas e som, do capítulo 14.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Luz e calor, do capítulo 15.
TAREFA = 10,0
Será publicada no E-class.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui as duas menores notas bimestrais, tendo ao todo 20 questões).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 9º ANO A/B/C

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

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

07-11/11

16-18/11

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Geopolítica do continente asiático – religiões
OBJETIVOS: Conhecer os conceitos e o processo histórico das principais
religiões asiáticas e respeitar os diversos credos.
ESTRATÉGIA: VÍDEO – slides – resumo no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Conflitos: Israel e Palestina, Guerra da Partilha, Guerra dos Seis
Dias, Canal de Suez
OBJETIVO: Entender os motivos dos diversos conflitos asiáticos.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Geopolítica da Ásia
OBJETIVOS: Averiguar o aprendizado.
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Conflitos: Guerra do YomKippur, Guerra e Paz no Iraque, Irã e
Síria-Caxemira e Tibete
OBJETIVOS: Diferenciar os vários conflitos e compreender por que ainda corre
fazendo analogia com a Volta de Jesus. Compreender os motivos dos conflitos
ESTRATÉGIA: Aula interativa / pontos relevantes – vídeo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Oceania
OBJETIVOS: Localizar e caracterizar os principais aspectos naturais da Oceania
e compreender a dinâmica étnica populacional.
ESTRATÉGIA: Atividades em grupo – vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: REGIÕES POLARES
OBJETIVOS: Analisar criticamente o interesse de diversos países pelo continente
gelado.
ESTRATÉGIA: Slides e vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: CONTEÚDO: PÁISES X CULTURA DA OCEANIA
OBJETIVOS: Compreender a cultura dos povos da Oceania
ESTRATÉGIA: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO – vídeos...
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21-25/11
PROVA P02

28-30/11 / 01-2/12

05-09/12

12-16/12
14/12

19 e 20/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: PÁISES X CULTURA DA OCEANIA
OBJETIVO: Compreender a cultura dos povos da Oceania
ESTRATÉGIA: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO – vídeos...
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: OCEANIA
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.
CONTEÚDOS: Geopolítica da Ásia e Oceania
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
CONTEÚDOS: GEOPLÍTICA DA ÁSIA CAP. 09 - Oceania – cap. 10 e Regiões
Polares - cap. 11
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: REAVALIAÇÃO.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário
EXAME FINAL 17 A 19/12
Conteúdos: CAP. 01, CAP 7, 8, 9, 10 e 11

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Conflitos: Guerra do YomKippur, Guerra e Paz no Iraque, Irã eSíria-Caxemira e Tibete
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: PÁISES X CULTURA DA OCEANIA
TAREFA = 10,0
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.
TRABALHO: OCEANIA E REGIÕES POLARES:

PRODUZIR VÍDEOS demonstrando as características dos mesmos, como vivem, enfrentam problemas,
que soluções são tomadas. Há algum projetos internacional nessas regiões?
Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Samara Maeli Disciplina: História

AULAS /
DATAS
(por semana)

Série/Turma: 9º A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: O Brasil durante os governos militares.
OBJETIVO: Contextualizar as manifestações culturais ocorridas no período e
perceber como se “adequavam” ou não ao regime.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 218 a 227; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 1: Pesquisar e registrar no caderno sobre os conceitos
DITADURA / REGIME MILITAR.
CONTEÚDO: O Brasil durante os governos militares.
OBJETIVO: Contextualizar as manifestações culturais ocorridas no período e
perceber como se “adequavam” ou não ao regime.

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 228 a 236; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 2: Ler e resolver as atividades propostas na página 237 – TEXTO
COMPLEMENTAR.
INÍCIO P1
CONTEÚDO: O fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo atual.
OBJETIVO: Reconhecer as circunstâncias históricas mundiais que levaram ao fim da
Guerra Fria.

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 238 a 247; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 3: Ler e resolver as atividades propostas na página 248.
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FIM P1
CONTEÚDO: O fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo atual.
OBJETIVO: Reconhecer as circunstâncias históricas mundiais que levaram ao fim da
Guerra Fria.

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 249 a 255; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 4: Ler e resolver as atividades propostas nas páginas 256 e 257 – TEXTO
COMPLEMENTAR.
CONTEÚDO: Desafios do mundo globalizado.
OBJETIVO: Analisar a aceleração do tempo e das informações com o advento das
novas tecnologias da informação.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 258 a 265; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 255 –
NA PRÁTICA.
CONTEÚDO: Desafios do mundo globalizado.
OBJETIVO: Analisar a aceleração do tempo e das informações com o advento das
novas tecnologias da informação.

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 266 a 275; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 6: Ler e resolver as atividades propostas na página 274 – NA PRÁTICA.
INÍCIO P2
CONTEÚDO: Os governos da redemocratização no Brasil.

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

21/11 a 25/11
(SEMANA 8)

OBJETIVO: Posicionar-se diante dos principais desafios do país na atualidade.
ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 276 a 285; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
FIM P2
CONTEÚDO: Os governos da redemocratização no Brasil.
OBJETIVO: Posicionar-se diante dos principais desafios do país na atualidade.
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ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 286 a 294; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 8: Ler e resolver as atividades propostas nas páginas 292 e 294 – NA
PRÁTICA.
/ Neocolonialismo.
APLICAÇÃO PS
CONTEÚDO: O Brasil durante os governos militares. / O fim da Guerra Fria e o
reordenamento do mundo atual. / Desafios do mundo globalizado. / Os governos da
redemocratização no Brasil.
28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

OBJETIVO: Contextualizar as manifestações culturais ocorridas no período e
perceber como se “adequavam” ou não ao regime.

ESTRATÉGIA:
Semana de PS – revisão de conteúdo e aplicação da reavaliação.
CONTEÚDO: O Brasil durante os governos militares. / O fim da Guerra Fria e o
reordenamento do mundo atual. / Desafios do mundo globalizado./ Os governos da
redemocratização no Brasil.
05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

OBJETIVO: Contextualizar as manifestações culturais ocorridas no período e
perceber como se “adequavam” ou não ao regime.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
CONTEÚDO: O Brasil durante os governos militares. / O fim da Guerra Fria e o
reordenamento do mundo atual. / Desafios do mundo globalizado./ Os governos da
redemocratização no Brasil.
12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

OBJETIVO: Contextualizar as manifestações culturais ocorridas no período e
perceber como se “adequavam” ou não ao regime.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: O Brasil durante os governos militares. / O fim da Guerra Fria e o reordenamento do mundo
atual.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Desafios do mundo globalizado. / Os governos da redemocratização no Brasil.
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TAREFA = 10,0
TAREFA AVALIATIVA 1: Pesquisar e registrar no caderno sobre os conceitos DITADURA / REGIME
MILITAR.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 255 – NA PRÁTICA.

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
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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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 egressos.

DISCIPLINA

PROFESSOR

TURMA

PERÍODO

CARGA
HORARIA

Língua Inglesa

Joel Ramos
9º ano
03/10 a 14/12
EMENTA 4º BIMESTRE
Desenvolver a habilidade de pensamento lógico e interpretativo em língua inglesa. Desenvolver não apenas conteúdo acadêmico,
mas também habilidades fundamentais para um ser humano, tais como: comunicação, investigação, questionamento,
pensamento crítico e resolução de problemas utilizando a língua estrangeira.
OBJETIVOS CONCEITUAIS
Promover o desenvolvimento de habilidades na língua inglesa para leitura e compreensão de textos;
Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita;
Compreender e empregar regras básicas de estrutura gramatical em Língua Inglesa;
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Formar cidadãos globais que ajam com ética e respeito diante da sociedade, a partir do relacionamento com o Criador; Auxiliar
os alunos na compreensão do propósito de vida e missão; formar indivíduos que usem sua liberdade de escolha para agir e
pensar de acordo com a sua relação/comunicação com o Criador e com o próximo.
DATA/AULA
CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
Aula 1: If clause – 1st Conditional
Capítulo 7
Week 1

Atividades: Ex.: 8, 9 (p. 102, 103)
(03/10 – 07/10)
If Clauses – 1st Conditional

Aula 2: ‘Count on Me’ – Listening Practice;
Listening Practice

Atividades: Uma folha de atividades será disponibilizada

em sala.
Aula 1: Feriado

Week 2
Feriado
Aula 2: Atividade no E-Class.
(10/10 – 14/10)

Aula 1: Reading Route – “Tips from Tammy” (p. 98)
Reading Practice
Week 3

Atividades no livro (em sala): 1 – 4 (p. 98 – 100)
(17/10 – 21/10)
Writing Practice

Aula 2: “Visiting my City” – escrever um cartão postal a um

amigo dizendo o que ele fará se vier a sua cidade. Utilizar o 1st
conditional na elaboração do texto.
Aula 1: Revisão para a Prova

Week 4
Avaliações – P1
Aula 2: Prova no CPB Prova.
(24/10 – 28/10)

Aula 1: Relative Clauses & Pronouns (Where & Whose)
Capítulo 8
Week 5

Atividades no livro: Ex.: 9 (p. 114)
(31/10 – 04/11)
Relative Pronouns

Relative Clauses
Aula 2: Relative Clauses & Pronouns (who, whose, that,

which)
Atividades no livro: Ex.: 10 (p. 114)

Aula 1: Tag Questions
Tag Questions
Week 6

Atividades no livro: Ex.: 7, 8 (p. 113)
(07/11 – 11/11)

Aula 2: Listening Location (p. 112)

Atividades no Livro: Ex.: 5, 6 (p. 112)

Aula 1: Reading Route – p. 108
Reading
Week 7

Atividades no livro: Ex.: 1, 2 (p. 109); 11 (p. 115)
(14/11 – 18/11)

Aula 2: Revisão para a Prova – Relative Pronouns &

Clauses
Aula 1: Revisão para a Prova – Tag Questions

Week 8
Avaliações – P2
Aula 2: Prova no CPB Prova.
(21/11 – 25/11)

Revisão
Aula 1: Correção da P2
Week 9
Aula 2: Revisão para a Reavaliação

(28/11 – 02/12)
Atividades no Livro: 1 – 8 (p. 118 – 122)

Week 10
Atividade disponível no CPB Prova.
Reavaliações

(05/12 – 09/12)
Exame Final
Week 11
Exame Final

(12/12 – 14/12)
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10,0): 1st conditional, Text Comprehension
P2 (10,0): Relative Pronouns & Clauses; Tag Questions & Text Comprehension.
Tarefas & Atividades em Sala (10,0):
Reavaliação (4,0): 1st conditional, Relative Pronouns & Clauses; Tag Questions & Text Comprehension.

●
●
●
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do III bimestre – 2022
Professor(a): Camila Schmidt de Andrade Gomes Disciplina: Língua Inglesa Série/Turma: 9º ANO C
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Provérbios/expressões idiomáticas Leitura e interpretação de textos IF
CLAUSES

1a, 2a e 3ª aula
04, 05 e 11/10
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contraargumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da
comunicação, no que concerne a diferentes percepções de mundo.
ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos de leitura, explicar a importância da leitura, além de
levar exemplos de meios de textos digitais e impressos.
TAREFA (Livros): Atividade 12 da página 104.
CONTEÚDO: Revisão do uso dos auxiliares DO / DOES / DID Pronomes relativos Question
tag Leitura e interpretação de textos

4ª, 5ª e 6a aula
12, 18 e 19/10
quarta-feira
terça- feira
quarta-feira

7ª, 8ª e 9a aula
25, 26/10 e 01/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Reproduzir, de forma contextualizada e significativa, os conhecimentos lexicais
desenvolvidos em sala, ao expor informações e opiniões em discussões e debates, com o auxílio
do professor.
ESTRATÉGIA: Leitura para reconhecimento de algumas palavras comuns em vocabulários
textuais, desenvolver pesquisa para que os alunos conheçam vocabulários diferenciados.
TAREFA (Livros): Com base nos questionamentos suplementares que estão ao final das
páginas 108, 109 e 110, solicitarei para que os estudantes escrevam uma frase sobre um dos
temas tratados, com uma ilustração a respeito para elaborarmos um mural. atividade 10 da
página 114, onde pediremos que os (as) estudantes escrevam duas sentenças com SVO,
usando PRONOMES RELATIVOS sobre o lugar onde vivemos.
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos TAG QUESTION PRONOMES
RELATIVOS PRONOMES INTERROGATIVOS WHAT e WHERE. SIMPLE PRESENT,
PRESENT CONTINUOUS e FUTURO IMEDIATO. PASSADO CONTÍNUO PASSADO
SIMPLES PROFISSÕES CONECTORES WHILE / WHEN
OBJETIVO: Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contraargumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da
comunicação, no que concerne a diferentes percepções de mundo.
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ESTRATÉGIA: Explicar os tipos de tempo verbal do futuro e exemplificar o porque que o
going to é específico para eventos próximos.
TAREFA (LIVROS): Atividade 08 da página 122 sobre suas decisões pessoais.
Orientaremos que as respostas deverão ser concedidas com uma estrutura SVO. Atividade 03
da página 124.
CONTEÚDO: ADJETIVOS POSSESSIVOS 17 PRONOMES POSSESSIVOS
PRONOMES REFLEXIVOS. VERBOS MODAIS PROVÉRBIOS PRESENTE SIMPLES e
PRESENTE PERFEITO USOS DE ALREADY, YET, EVER e NEVER PRONOMES
INTERROGATIVOS WHERE e WHAT QUESTION TAG FUTURO DO PRETÉRITO
(WOULD) PRONOMES RELATIVOS WHO / WHERE / WHOSE
10ª, 11ª e 12a aula
08, 09 e 15/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo,
valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. RCA (19)(não há
habilidade referente na BNCC no ano em questão) Desenvolver a reflexão crítica acerca de
variados gêneros textuais por meio de leitura e análise sistematizadas de textos autorais ou
não, individuais ou coletivos, realizados em sala.
ESTRATÉGIA: Uso de imagens e texto versáteis para aprenderem a diferenciar a arte visual
e dramática, dentre pinturas e cinemas, e teatro.
TAREFA (Livros): Atividade 6 da página 137. Duas perguntas do rodapé da página 131,
com base no texto lido neste encontro, sejam respondidas com SVO.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Provérbios/expressões idiomáticas Leitura e interpretação de textos, Pronomes relativos, Question tag
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: TAG QUESTION, WHAT e WHERE. SIMPLE PRESENT, PRESENT CONTINUOUS e FUTURO IMEDIATO.
TAREFA = 10,0
Tarefas postadas no E-class e vistado no caderno.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor (a): ANA PAULA SILVA DE LIMA
Disciplina: LITERATURA
Série/Turma: 9º ANO
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli
OBJETIVO: Incentivar a leitura e compreender as temáticas apresentadas no paradidático.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada. Apresentar a obra e seus aspectos gerais por meio de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli
OBJETIVO: Praticar a leitura e conhecimento de vocábulos novos trazidos no texto pelo
paradidático.

10/10 a 14/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada dos textos para que os alunos se familiarizem com a
história. Organização de grupos. Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro.
Explicação da P1/ 4.º Bimestre.
TAREFA (Livros): Início do Trabalho Avaliativo. Sendo a primeira parte pesquisa e a
segunda parte apresentação do trabalho feito pelo grupo. Temática relacionada ao paradidático.
CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli
OBJETIVO: Contextualizar temáticas apresentadas no paradidático capacitando-o a
estabelecer relações com seu conhecimento de mundo.

17/10 a 21/10

ESTRATÉGIA: Trabalho Avaliativo. Organização de grupos. Entrega da pesquisa ao
professor em sala. Apresentação do trabalho feito pelo grupo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P1 – 4.º Bimestre

24/10 a 28/10

OBJETIVO; Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.
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ESTRATÉGIA: Avaliação ocorrerá durante as aulas, através de Atividade Avaliativa
relacionada ao paradidático.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli
OBJETIVO: Incentivar a leitura e refletir sobre temas apresentados no paradidático.

31/10 a 04/11

ESTRATÉGIA: Organização de grupos. Leitura direcionada para atividades em sala.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli
OBJETIVO: Praticar a leitura e auxiliar na compreensão do texto.

07/11 a 11/11

ESTRATÉGIA: Preparar o material em slides para explicação do conteúdo através de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli

14/11 a 18/11

OBJETIVO: Auxiliar o aluno na aprendizagem através de exercícios, utilizando o
paradidático, que servirá também como uma revisão para a P2 Bimestral.
ESTRATÉGIA: Exercícios referente ao paradidático.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P2 – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

21/11 a 25/11

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Revisão para a PS
OBJETIVO: Mais uma vez teremos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento
obtido pelo aluno durante as aulas e analisar como este entendeu o conteúdo tratado, que no
caso foi o Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli e textos
relacionados as temáticas do mesmo.

28/11 a 02/12
ESTRATÉGIA: Trazer as recordações do aluno sobre o que foi ensinado em sala de aula,
instigar o aluno a relembrar os pontos importantes que foram abordados em pesquisas e
atividades abordadas pelo livro Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Período de Reavaliações – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

05/12 a 09/12

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para avaliação.
CONTEÚDO: Correção e devolutiva da PS.
OBJETIVO: Que os alunos tenham o feedback de seu próprio entendimento do conteúdo e
com o auxílio da correção ele possa enxergar em quais áreas ele precisa se dedicar mais.

12/12 a 14/12

ESTRATÉGIA: Todos os alunos com as provas em mãos devem acompanhar a correção oral
do professor; a professora deve sempre instigar a resposta dos alunos e ajudá-los na
interpretação de cada texto e questão da prova. Tirando as dúvidas, quando houver, durante a
correção.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Pesquisa Avaliativa. Data de entrega avisada no e-class e por meio da agenda digital. Tema de pesquisa
relacionada ao Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli = 5,0
pontos. A Pesquisa Avaliativa deve conter: Capa com nomes dos integrantes (1,0 ponto),
Desenvolvimento (2,0 pontos); Conclusão, mínimo 10 linhas (1,5 ponto) e Bibliografia (0,5
ponto).
Apresentação da pesquisa = 5,0 pontos.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah Suzane Bertolli e textos, estudo e
apontamentos no caderno relacionados a temática do paradidático.
TAREFA = 10,0
Atividades pedidas durante o bimestre, no e-class e em sala, totalizando 10 pontos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Paradidático- Rio de sangue de amor e outros contos/ Sarah
Suzane Bertolli, textos, estudo e apontamentos no caderno relacionados ao paradidático bimestral (a nota
da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).
OBS: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Regina de O. Fialho Disciplina: Matemática Série/Turma: 9 Ano A, B e C
AULAS / DATAS
03/010 a 07/10

13/10 a 14/10

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11

28/11 a 02/12

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Volumes e Área: Cilindro
Objetivo: Perceber como se relacionam e quais as diferenças entre: área, superfície e volume.
Expressar funções que relacionam o volume dos sólidos com suas medidas.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Volumes e Área: Cilindro
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Volumes e Área: Cone
Objetivo: Perceber como se relacionam e quais as diferenças entre: área, superfície e volume.
Expressar funções que relacionam o volume dos sólidos com suas medidas.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 1
Dia
/10
Conteúdo: Volumes e Área: Pirâmides
Objetivo: Perceber como se relacionam e quais as diferenças entre: área, superfície e volume.
Expressar funções que relacionam o volume dos sólidos com suas medidas.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Tratamento de informação
Objetivo: Identificar amostras aleatórias e analisar experimentos e conclusões feitas com base
em amostras.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Tratamento de informação
Objetivo: Calcular probabilidades de maneira teórica e experimental, identificando quando se
trata de uma ou de outra
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Tratamento de informação
Objetivo: Calcular probabilidades de maneira teórica e experimental, identificando quando se
trata de uma ou de outra
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 2
Dia
/11
Conteúdo: Tratamento de informação
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Tratamento de informação
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
05/12 a 09/12

12/12 a 14/12

REAVALIAÇÕES
P-1 - Conteúdo: Volumes e Área: Cilindro, Cone e Pirâmides.
Lista de Atividades – Revisão
P-2 - Conteúdo: Tratamento de informação
Lista de Atividades – Revisão TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
Encerramento do 4° Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Volumes e Área: Cilindro, Cone e Pirâmides.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Tratamento de informação
TAREFA AVALIATIVA 1= 6,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 4,0
SIMULADO = Ponto Bônus até 1,0
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.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

Cronograma Fundamental Anos Finais
IV bimestre – 2022
Professor(a): ANE MORAIS Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL Série/Turma: 9 A/B/TA

AULAS / DATAS
SEMANA
03/10/22 e 1314/10/22

SEMANA
17/10/22

SEMANA
24/10/22

SEMANA
31/10/22

SEMANA
07/11/22

SEMANA
14/11/22

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
GÊNERO ENTREVISTA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera
jornalística,
especialmente
a
entrevista.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
GÊNERO INFOGRÁFICO
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera
jornalística,
especialmente
o
infográfico.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P1/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período das duas
primeiras semanas do Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
TEXTO DE OPINIÃO
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera jornalística, especialmente o artigo
de opinião.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos
gerados nas diferentes esferas de atividades
sociais
DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera jornalística, especialmente a
dissertação argumentativa.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos
gerados nas diferentes esferas de atividades
sociais

TAREFAS
Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

AVALIAÇÕES P2/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período restante do
Bimestre.
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SEMANA
21/11/22

SEMANA
28/11/22

SEMANA
05/12/22
SEMANA
12/12/22

Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
REVISÃO DAS TIPOLOGIAS TEXTUAIS
Objetivos- Rever conceitos
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos
gerados nas diferentes esferas de atividades
sociais
LEITURA
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos
gerados nas
REAVALIAÇÕES

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

LEITURA,
ENCERRAMENTOS
E Serão postadas na
DESPEDIDA.
plataforma E-class.
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0.
Conteúdos: Gênero Entrevista, Gênero Infográfico e Interpretação de Textos.
PROVA 2 = 10,0.
Conteúdos: Texto de Opinião, Dissertação Argumentativa e Interpretação de textos
TAREFAS = 10,0.
ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Conteúdo do Gênero Textual Entrevista no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Conteúdo do Gênero Textual Infográfico no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Conteúdo Gênero Textual Opinião e Dissertação Argumentitiva no
Caderno.
*Cada Atividade Avaliativa valerá 3,33)
SIMULADO (Fund II) = Ponto extra

PS/ REAVALIAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
recuperação substitui a menor nota bimestral).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

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

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

Disciplina: Português

Série/Turma: 9º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Subordinação e Coordenação
OBJETIVO: Conhecer as regras sintáticas básicas da subordinação e coordenação
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceitos no caderno.
AULA 2: conceitos do livro páginas 169 a 171
AULA 3: atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Subordinação nas orações adverbiais
OBJETIVO: reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais
desenvolvidas e reduzidas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades do livro páginas 172 a 175
AULA 2: atividades do livro páginas 176 a 179
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Subordinação e Coordenação/ Subordinação nas orações adverbiais
OBJETIVO: Conhecer as regras sintáticas básicas da subordinação e coordenação/
reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais desenvolvidas e
reduzidas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceitos no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Subordinação e Coordenação/ Subordinação nas orações adverbiais
OBJETIVO: Conhecer as regras sintáticas básicas da subordinação e coordenação/
reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais desenvolvidas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: exercícios no caderno de revisão
AULA 2: exercícios no caderno de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: orações subordinadas adverbiais reduzidas
OBJETIVO: reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais
desenvolvidas e reduzidas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceitos no caderno
AULA 2: atividades do livro páginas 188 a 192
AULA 3: exercícios no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: ortografia e acentuação
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14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações

12/12 a 16/12

OBJETIVO: Compreender a grafia de algumas palavras e verbos e o seu emprego nas
estruturas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: exercícios no caderno
AULA 2: exercícios no caderno
AULA 3: exercícios no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: ortografia e acentuação
OBJETIVO: Compreender a grafia de algumas palavras e verbos e o seu emprego nas
estruturas
ESTRATÉGIA:
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: orações subordinadas adverbiais reduzidas/ ortografia e acentuação
OBJETIVO: reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais
desenvolvidas e reduzidas; Compreender a grafia de algumas palavras e verbos e o seu
emprego nas estruturas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Subordinação e Coordenação/ Subordinação nas orações adverbiais/ orações
subordinadas adverbiais reduzidas/ ortografia e acentuação/
OBJETIVO: Compreender a grafia de algumas palavras e verbos e o seu emprego nas
estruturas; reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais
desenvolvidas e reduzidas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: jogos de revisão
AULA 3: atividades no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Subordinação e Coordenação/ Subordinação nas orações adverbiais/ orações
subordinadas adverbiais reduzidas/ ortografia e acentuação
OBJETIVO: Conhecer as regras sintáticas básicas da subordinação e coordenação/
reconhecer o papel sintático -semântico das orações subordinadas adverbiais desenvolvidas/
Compreender a grafia de algumas palavras e verbos e o seu emprego nas estruturas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Interpretação textual
OBJETIVO: Tirar conclusões referentes a temas atuais após a leitura
ESTRATÉGIA:
AULA 1: leitura e interpretação
AULA 2: exercícios no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

PROVA 1 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação textual/conceitos e atividades do caderno
- Subordinação e Coordenação/ Subordinação nas orações adverbiais - livro páginas 169 a 171; 172 a 175; 176 a
179
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação textual/conceitos e atividades do caderno
- Ortografia e acentuação – caderno
- orações subordinadas adverbiais reduzidas - livro páginas 188 a 192
TAREFA = 10,0
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Simone Alves

AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 9º Ano A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: As substâncias no dia a dia (capítulo 9)
OBJETIVO: Compreender que a química não está restrita ao laboratório e sim ao nosso dia
a dia.
ESTRATÉGIA: Substâncias naturais orgânicas e inorgânicas. Responder e corrigir
atividades das páginas 110, 113 e 114. (2,5 pontos)
CONTEÚDO: Ciclo biogeoquímico da água e do carbono
OBJETIVO: Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente
e de sustentabilidade bem-sucedidas
ESTRATÉGIA: Aula expositiva com Power point sobre os ciclos biogeoquímicos mais
resumo no caderno.

17/10 a 21/10

CONTEÚDO: Ciclo biogeoquímico do oxigênio e do nitrogênio
OBJETIVO: Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente
e de sustentabilidade bem-sucedidas
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula expositiva com Power point sobre os ciclos biogeoquímicos mais atividade
impressa e correção (2,5 Pontos)

25/10 a 31/10

Avaliações P1 – 4º Bimestre substâncias naturais e sintéticas capítulo 9 e ciclos
biogeoquímicos da água, carbono, oxigênio e do nitrogênio.

01/11 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

CONTEÚDO: Misturas e substâncias Capítulo 5
OBJETIVO: Compreender o conceito de misturas e soluções;
ESTRATÉGIA:
Aula expositiva com Power point sobre misturas homogéneas e heterogéneas e separação dos
componentes. Copiar resumo no caderno.
CONTEÚDO: Misturas e substâncias Capítulo 5
OBJETIVO: Analisar os processos de separação de misturas, reconhecendo as reações
químicas.
ESTRATÉGIA:
Aula prática sobre técnicas de separação de misturas homogêneas: Destilação e separação
magnética (2,5 Pontos)
CONTEÚDO: Misturas e substâncias Capítulo 5
OBJETIVO: Analisar os processos de separação de misturas, reconhecendo as reações
químicas.
ESTRATÉGIA:
Revisão de prova sobre misturas e substâncias. Responder páginas 56 e 60

21/11 a 25/11

Avaliações P2 – 4º Bimestre - Misturas e substâncias Capítulo 5

28/11 a 02/12

CONTEÚDO: Ciclos biogeoquímicos,
misturas e substâncias
(67) 3047-9551
ESTRATÉGIA:
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02/12 a 08/12
12/12 a 14/12
15/12 a 19/12

Entrega e correção da prova, revisão para a reavaliação
Reavaliações/PS
Encerramento 4º Bimestre
Exame final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: As substâncias no dia a dia (capítulo 9)
Ciclos biogeoquímicos (Conteúdo no caderno)
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Misturas e substâncias (capítulo 5)
TAREFA = 10,0
Resumo no caderno as páginas 108 a 113 (2,5 pontos)
Atividade impressa sobre os ciclos biogeoquímicos (2,5 pontos)
Atividades das páginas 110, 113 e 114. (2,5 pontos)
Resumo da aula prática sobre separação de misturas (2,5 pontos)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE
DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do III bimestre – 2022
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 9º ano
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Capítulo 13: Equipe unida
OBJETIVO: Observar a diversidade religiosa no contexto em que vive e a necessidade do
respeito a crenças distintas

Aula 1
ESTRATÉGIA: Entrevista com um líder religioso trazido em sala de aula.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13: Equipe unida
OBJETIVO: Compreender a importância de acolher pessoas que visitam sua comunidade
eclesiástica, demonstrando a elas interesse, amizade, gentileza, aprendendo assim a tornar o
ambiente religioso mais receptivo. (Marcos 9:37; Romanos 15:7).

Aula 2
Estratégia: Debate de levantamento de questões que na opinião dos alunos é um
problema numa comunidade religiosa, e como esse problema pode ser resolvido.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13: Equipe unida
OBJETIVO: Evidenciar compromisso pessoal com Deus de trabalhar na Sua causa e
proporcionar alívio e esperança ao próximo. (1 Pedro 4:10; Mateus 25:35- 40).

Aula 3

ESTRATÉGIA: Realização de um teste de dons com o intuito de mostrar que todos põem
ser úteis na igreja.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Compromisso com o líder
OBJETIVO: Concluir que por meio do serviço a pessoa coloca-se em íntima comunhão com
Cristo. (Provérbios 21:13; Mateus 25:40)

Aula 4
ESTRATÉGIA: Dinâmica externa sobre o tema Discipulado.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Capítulo 14: Compromisso com o líder
OBJETIVO: Perceber que as boas ações não precisam ser recompensadas ou louvadas,
pois Deus vê as intenções do coração (Mateus 6:6; Provérbios 15:3).

Aula 5

ESTRATÉGIA: Explicação e aplicação da dinâmica da aula passada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Capítulo 14: Compromisso com o líder
OBJETIVO: Identificar ideias e formas de demonstrar amor e serviço às pessoas
necessitadas de sua comunidade. (Provérbios 14:31).

Aula 6

ESTRATÉGIA: Realizar uma atividade em grupo na qual alguns alunos tenham a
oportunidade de ensinar alguma habilidade a outros durante a aula (desenhar, tocar um
instrumento, uso da tecnologia, etc)
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: A especialidade de cada um
OBJETIVO: Compreender que na igreja há unidade de propósitos e objetivos, bem como
uma diversidade dons. (Romanos 12: 3-8).

Aula 7

ESTRATÉGIA: Explicação sobre a diferença entre dom e talento no conceito bíblico
com auxílio de vídeo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO:

Aula 8

Capítulo 15: A especialidade de cada um

OBJETIVO: Identificar habilidades pessoais e discutir como empregá-las no reino de Deus.
(1Coríntios 12)
ESTRATÉGIA: Aplicação do teste de dons online completo (90 perguntas)

CONTEÚDO: Capítulo 15: A especialidade de cada um
OBJETIVO: Relatar experiências de como colocar os dons em prática, em diversos
contextos, a fim de servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. (1 Pedro 4:10).

Aula 9

ESTRATÉGIA: Dia do show de talentos em aula (alunos avisados previamente sobre as
apresentações, com a presença de jurados).
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
CONTEÚDO: Capítulo 16: Impacto do grupo
OBJETIVO: Concluir que por meio do serviço a pessoa coloca-se em íntima comunhão com
Cristo. (Provérbios 21:13; Mateus 25:40).

Aula 10

ESTRATÉGIA: Explicação sobre a importância do sal no contexto histórico, cultural e
religioso.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Impacto do grupo

Aula 11

OBJETIVO: Perceber que as boas ações não precisam ser recompensadas ou louvadas, pois
Deus vê as intenções do coração (Mateus 6:6; Provérbios 15:3).
ESTRATÉGIA: Dinâmica sobre valorização do grupo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Impacto do grupo
OBJETIVO: Identificar modos de desenvolver o espírito de altruísmo. (Atos 20:35).

Aula 12
ESTRATÉGIA: Quis através do aplicativo Kahoot.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17
OBJETIVO: Identificar modos de desenvolver o espírito de altruísmo. (Atos 20:35).

Aula 13

ESTRATÉGIA: Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o
conteúdo estudado durante o bimestre.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17.
OBJETIVO: Identificar modos de desenvolver o espírito de altruísmo. (Atos 20:35).

Aula 14
ESTRATÉGIA: Filme sobre o assunto estudado.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 13 e 14
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 15 e 16
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TAREFA = 10,0
05/10-Atividades do
12/10-Atividades do
02/11-Atividades do
09/11-Atividades do
Mapa mental- 2.0

capítulo
capítulo
capítulo
capítulo

13
14
15
16

da
da
da
da

apostila
apostila
apostila
apostila

2,0
2,0
2,0
2,0

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
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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