
 
 
 
 

Comunicado Nº 099/2019                                                                                                            Curitiba, 22 de maio de 2019. 
 
 
Assunto: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS – 2º BIMESTRE 
 

9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II 
 
 

 

HORÁRIO DE AULAS 
 
Manhã: 7h15 às 11h40. 
Tarde: 13h15 às 17h40 e sexta feira às 16h40. 
Há uma tolerância de 5 minutos de atraso. 

 
CALENDÁRIO DE PROVAS 

 

Neste 2º bimestre, as provas serão feitas em três etapas, conforme a carga horária de cada disciplina, de forma que o 
aluno consiga organizar melhor seus estudos e tenha mais tempo para se preparar. A disposição das disciplinas está de 
acordo com o horário de aula de cada turma, já que cada professor aplica a prova na sua própria aula. 
 

1ª SEMANA DE PROVAS 

 13/05 
SEGUNDA 

14/05 
TERÇA 

15/05 
QUARTA 

16/05 
QUINTA 

17/05 
SEXTA 

91    MAT CIE 

92    MAT CIE 

93   MAT  CIE 

 

2ª SEMANA DE PROVAS 

 27/05 
SEGUNDA 

28/05 
TERÇA 

29/05 
QUARTA 

30/05 
QUINTA 

31/05 
SEXTA 

91 GEO ING  LIT HIS 

92 GEO ING  LIT LP 

93 HIS LIT GEO ING  

 

3ª SEMANA DE PROVAS 

 10/06 
SEGUNDA 

11/06 
TERÇA 

12/06 
QUARTA 

13/06 
QUINTA 

14/06 
SEXTA 

91  LP CIE MAT  

92  LP CIE MAT  

93 MAT LP   CIE 

 

COLÉGIO ADVENTISTA PORTÃO 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 707 – Portão – CEP 81070-090 – Curitiba/PR 

Fone: (41) 3051-8680 – e-mail: cap.acp@adventistas.org.br – site: www.caportao.org.br   

 



DESCRIÇÃO DE PROVAS E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSORA DAIANE 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Período simples e composto, período composto por 
coordenação, período composto por subordinação (p. 47 a 64); relações 
de sentido das orações coordenadas (64 a 67); verbos pronominais (p. 
73); colocação pronominal (74).  

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

1,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 

Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3: Trabalho bimestral, em grupos, produção de peças publicitárias 2,0 19 a 21 de maio 

AT4: Lista de exercícios sobre orações coordenadas 1,5 13 a 17 de maio 

AT5: Lista de exercícios sobre colocação pronominal 1,5 20 a 24 de maio 
 

 
LITERATURA – PROFESSORA JHESSICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Livro 1- Literatura Engajada, livro paradidático O 
menino do pijama listrado 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1: Livro 2- Lista de exercícios livro paradidático Os Ungidos  
 
 
Lista de Exercícios livro paradidático O Menino do Pijama Listrado 
 

8,0 Turma 1 e 2: 30/05 
Turma 3: 28/05 
 
Turma 1 e 2 23/05 
Turma 3 21/05 

AT3: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO – PROFESSORA DAIANE 
PRODUÇÃO DE TEXTO 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

1,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

Número da 
proposta de 

redação 

Orientações 

AT 2: 3ª proposta Gênero: Relato Pessoal 
É uma modalidade textual que apresenta uma 
narração sobre um fato ou acontecimento 
marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de 
texto, podemos sentir as emoções e sentimentos 
expressos pelo narrador. Tal qual uma narração o 
relato pessoal apresenta um tempo e espaços 
bem definidos donde o narrador torna-se o 
protagonista da história. 
(https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/) 
O objetivo de um relato pessoal – ou narração 
pessoal – é contar, de forma cativante, uma 
história vivida pelo autor. Quando o relato pessoal 
é bem escrito, ele tem o poder de entreter e, ao 
mesmo tempo, oferecer conteúdo informativo. 
Então, para começar o seu relato, escolha uma 
história que viveu e estruture as ideias de modo 
que elas conduzam o texto para um desfecho 
marcante; e não se esqueça de escrever uma 
abertura arrebatadora, que prenda a atenção do 
leitor logo de cara. 
(https://pt.wikihow.com/Come%C3%A7ar-um-
Relato-Pessoal) 
Assim, o aluno escolherá uma das cinco 

3,0 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª escrita 06 a 10/05 

3ª reescrita 27 a 31/05 

 

https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/
https://pt.wikihow.com/Come%C3%A7ar-um-Relato-Pessoal
https://pt.wikihow.com/Come%C3%A7ar-um-Relato-Pessoal


perspectivas propostas para redação (essas 
estarão descritas na folha da proposta de 
produção textual) para a escrita do seu relato 
pessoal. O aluno deverá narrar uma história 
pessoal que conte sobre o porquê ele crê que foi 
feito a imagem e semelhança de Deus, conforme 
narrado em Gênesis, a partir de uma das 
perspectivas propostas. Obs.: Caso o aluno não 
creia na teoria criacionista, a quinta perspectiva é 
sobre uma visão evolucionista. O texto não poderá 

ter menos de 20 linhas nem ultrapassar 35! 
AT3: 4ª proposta Gênero: Resenha  

A partir da leitura do livro “Os ungidos”, indicado 
neste bimestre na ReLi, o aluno escolherá um dos 
capítulos, entre o 16 ao 30 para fazer uma 
resenha. O texto não poderá ultrapassar 20 
linhas. Obs.:   Antes de iniciar o texto o autor 
deverá escrever a referência do livro e capítulo 
resumido de acordo com as normas da ABNT. 

3,0    4ª escrita 13 a 17/05 
 
4ª reescrita 03 a 07/06 

 

AT 3: Trabalho bimestral, em grupos, produção de peças publicitárias 2,0 17 a 28 de junho (apresentações) 
AT4: Tarefas diárias 1,0 Ao longo do bimestre 

 

Projeto redação – 6º ano ao Médio: A competência da escrita é aperfeiçoada na produção de texto. É no escrever e 

reescrever que se formam os futuros “Machados de Assis”. A formação de um escritor eficaz exige uma sistematização da 

produção textual, que seja traduzida em constância na escrita e nas devolutivas dos textos, seguindo o eixo proposta 

pelas diretrizes curriculares: uso – reflexão – uso.    

A cada bimestre os estudantes escreverão quatro redações (escrita e reescrita). São propostas textuais unificadas para 
todas as unidades, elaboradas por uma comissão independente, com experiência na construção de provas de grande 
escala. As redações construídas pelos alunos serão corrigidas externamente, por professores de Língua Portuguesa que 
prestam serviço como corretores de concursos diversos.  
Para tanto, elaboramos uma grade de correção padrão para todas as nossas escolas (ACP), considerando a grade ENEM 
e grade dos principais vestibulares, respeitando o amadurecimento cognitivo do estudante, conforme a faixa etária.  
 
Observações:  

 Os alunos que não entregarem os textos conforme as datas abaixo, não terão segunda oportunidade, havendo desse 

modo prejuízo para a nota. 

 Na devolutiva da correção das primeiras escritas, o aluno recebe o texto corrigido, mas sem apontamento da nota, 

apenas com as observações para a reescrita.  

 Na devolutiva da reescrita o aluno receberá novamente as considerações sobre o texto refeito e a nota alcançada 

tanto na escrita quanto na reescrita da proposta. Para contagem da média bimestral, valerá a maior nota entre as duas. 

Assim, cabe salientar que a reescrita é a oportunidade de recuperação do aluno.  

 Os professores estarão conduzindo esse projeto em sala de aula. Alunos devem ficar atentos aos prazos. 

 

MATEMÁTICA – PROFESSOR RAFAEL. 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial: Simplificação de radicais e racionalização, Equações, 
incógnitas, funções e variáveis, Gráficos e sistemas de equações e 
Funções quadráticas e gráficos 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

Prova Bimestral: Soluções diretas de equações do segundo grau, 
Fatorando para resolver equações, A fórmula de Bhaskara, Equações do 
segundo grau em problemas práticos. 

10.0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 

Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3 : Lista de atividades 1 – conteúdo da prova parcial 1,0 Semana que antecede a prova 
parcial 

AT4 : Lista de atividades 2 – conteúdo da prova bimestral 1,0 Semana que antecede a prova 



 bimestral 

AT5: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

 
CIÊNCIAS – PROFESSORA NALINI 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial:  
Cap. 6: A Estrutura da matéria (pág. 64-76) 
Cap. 7: A União dos átomos (pág. 80-85) 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

Prova Bimestral: 
Cap. 7: Reações químicas (pág. 86-94) 
Cap. 8: Funções Químicas (pág. 97-105) 
Cap. 9: As substâncias do dia a dia (108-118) 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1 : Insignare (Interdisciplinar): Resenha Documentário/livro Alquimia 2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 

Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3 : Seminário: Substâncias prejudiciais à saúde e ao ambiente 2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma. 

AT4: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

 
HISTÓRIA – PROFESSOR CARLOS 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS        PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: 
Capítulo 4 – Crise do Capitalismo e Totalitarismo; 
Capítulo 5 – O Brasil de Getúlio Vargas; 
Capítulo 6 – A Segunda Guerra Mundial; 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 

Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3: Tarefas diárias 
Exercícios referentes ao capítulo 4 – p. 81 a 98; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao capítulo 4; 
 
Exercícios referentes ao capítulo 5 – p. 99 a 121; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao capítulo 5; 
 
Exercícios referentes ao capítulo 6 – p. 122 a 137; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao capítulo 6; 
 
Exercícios referentes ao capítulo 7 – p. 138 a 159; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao capítulo 7; 

4,0 Ao longo do bimestre 

 

 
GEOGRAFIA – PROFESSOR FYLIPE 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Estudar o conteúdo sintetizado no caderno sobre 
capitulo 4, 5 e 6, Europa aspectos físicos, demográficos e geopolíticos 
(Pág.74 a 126). Estudar as atividades do livro e as listas do CPB - Prova. 

10,0 Verificar no calendário de 

provas  

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 



Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT2: Trabalho em sala: O trabalho será dividido em etapas para 
facilitar na elaboração do mesmo.  
1º etapa - Ler o livro apresentado pela revista ReLi no bimestre: O 
menino do pijama listrado antecipadamente a data da realização do 
trabalho.   
2º etapa - Responder as respectivas perguntas que será entregue.  
Obs: Não será aceito trabalhos fora das respectivas datas já que o 
mesmo será aplicado em sala. 

2,0 Data da realização do trabalho  
T 91 - 28/05  
T 92 - 29/05  
T 93 - 30/05 

  
 

AT5: Tarefas diárias para casa: Durante o bimestre serão passadas 
atividades do livro sobre os assuntos trabalhados em sala.  

 É importante o aluno anotar na agenda as páginas das 
atividades para realiza-las em casa. 

 Durante as aulas o aluno poderá tirar dúvidas relacionado às 
atividades do livro. 

 As correções das atividades aconteceram em sala e pelo site 
https://fylipeafa.wordpress.com/.   

1,0 Ao longo do bimestre 

AT6: Tarefas diárias em sala: Será feita no final do bimestre a correção 
dos Registros dos conteúdos trabalhados em sala no caderno. 

Obs: Não será feito a correção fora das respectivas datas. 

1,0 A correção do caderno 

acontecerá de 

10/06 até 27/06 

 
LEM INGLÊS – PROFESSORA SHEYWA 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: 
Text Comprehension, Would , A few, a little, a lot of, How far / How long 
Comparative of Superiority, Superlative, Modal Verbs (should, have to, 
must, can – affirmative and negative) 

10,0 Verificar no calendário de 
provas 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 

Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 

Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3: Lista de exercícios sobre o conteúdo da prova bimestral 2,0 Semana que antecede a prova 
bimestral 

AT4: Tarefas diárias 2.0 Ao longo do bimestre 

 
ENSINO RELIGIOSO – PROFESSOR LUÍS 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 : Seminário sobre as Religiões. Apresentação em grupo e em sala 
de aula  

3,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT3 : Verificação Exercícios do Livro de Atividades - Unidade 2 4,0 Ao longo do bimestre 

AT4: Tarefas diárias 1,0 Ao longo do bimestre 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR EVERTON  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

AT1: Participação nas aulas Práticas 4,0 Durante o Bimestre 
AT2: Testes físicos  
Testes Físicos: Teste de Pollock 60 seg (2.5), Teste de 20 metros (2.5), 
Teste de Salto Vertical (2.5), Teste do Quadrado (2.5). 

4,0 Durante o Bimestre 

AT3: Apresentação e trabalho teórico (escrito). 2,0 03/06 a 07/06 

 
 
 
 
 

https://fylipeafa.wordpress.com/


ARTE – PROFESSORA MAÍSA 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

AT4 - CARTAZ/RELEITURA - Obra renascentista + Criacionismo 10,0 21 de Junho 

AT1: Insignare (Interdisciplinar)  atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 - Atividade Prática - Barroco 4,0 17 de Maio 

AT3 - Atividades no Livro: Cap. 2 4,0 14 de Junho 

Materiais comuns para as atividades de artes (estojo contendo lápis de cor, tesoura, cola, régua, etc; livro e 
bloco de desenho) 

 
2ª CHAMADA 
Haverá prova de 2ª chamada mediante atestado médico, que deverá ser entregue à orientadora educacional 
no prazo de até 48h após a falta. Não há 2ª chamada do Simulado de Recuperação. Casos especiais serão 
estudados pela equipe administrativa do colégio. 

 

 19/06 – 2ª Chamada: Prova Parcial ou Bimestral (no contra turno, às 8h e 14h). 
 

RECUPERAÇÃO (prova substitutiva) 
Todos os alunos poderão fazer a prova de recuperação ou substitutiva. Os alunos que estiverem abaixo da 
média poderão recuperar a aprendizagem que será mensurada por essa prova e melhorar a nota, já que a nota 
da recuperação substitui a nota da Prova Parcial e também da Prova Bimestral se for maior. 
A PROVA SUBSTITUTIVA OCORRE CONFORME O CRONOGRAMA ABAIXO E SERÃO REALIZADAS 
DENTRO DO HORÁRIO DE CADA DISCIPLINA 

 

 SEGUNDA 
24/06 

TERÇA 
25/06 

QUARTA 
26/06 

QUINTA 
27/06 

SEXTA 
28/06 

91 GEO  LP  
HIS 

MAT LIT 
ING 

CIE 
 

92 GEO LP  
HIS 

MAT  ING  
LIT 

CIE 
 

93 HIS LIT 
LP 

MAT  
GEO 

ING 
 

CIE 
 

 
 

Obs.: O aluno que conversar, emprestar material durante a prova, fizer uso do telefone celular, ou algo que 

configure “cola”, terá sua prova zerada. 
 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM – TRABALHOS E TAREFAS ESCOLARES 
 

Devem ser entregues na data marcada pelo professor. Não serão aceitos trabalhos entregues depois do prazo 
estabelecido, salvo com apresentação de atestado médico que justifique a falta. Não há recuperação de nota 
para Atividades de Aprendizagem. 
 
Para realização dos trabalhos acadêmicos, sejam pesquisas simples ou trabalhos mais complexos, solicitamos 
que o aluno siga as orientações do Guia de Trabalhos Acadêmicos que pode ser encontrado no menu do site 
do sistema de bibliotecas da Rede Adventista: http://sbi.usb.org.br/ ou no site do Colégio 
http://portao.educacaoadventista.org.br/ 
 

Aconselhamos que os alunos realizem suas tarefas e revejam conteúdos trabalhados, diariamente, para um 
rendimento escolar eficaz. 
 

FALTAS 
 
É de responsabilidade do aluno faltante, informar-se com os colegas, professores ou alunos 

representantes, acerca dos conteúdos e tarefas designados pelos professores nos dias em que 

http://sbi.usb.org.br/
http://portao.educacaoadventista.org.br/


esteve ausente, estudá-los e realizá-los nas datas previstas. Em caso de doença, apresentar atestado 
médico junto à Orientação Educacional. 

 
AULAS DE REFORÇO 
 

As aulas de reforço no 2º Bimestre acontecerão na forma de oficinas pedagógicas para as disciplinas 
de Matemática e Língua Portuguesa. As oficinas são gratuitas, de acordo com o cronograma abaixo: 
 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 

Matemática 
Básica  
8º e 9º anos 
Prof. Rafael 

Segunda feira 
 

06/05 

Segunda feira 
 

13/05 

Segunda feira 
 

20/05 

Segunda feira 
 

27/05 

Segunda feira 
 

03/06 
 

Língua Port. 
Básica  
8º e 9º anos 
Prof. Julio 

Quinta feira 
 

09/05 

Quinta feira 
 

16/05 

Quinta feira 
 

23/05 

Quinta feira 
 

30/05 

Quinta feira 
 

06/06 
 

 
 

 

 

 

João Cesi Lopes dos Santos                   Adriana Helena Hoeller Flor 

    Diretor – Ato 2661/2019             Coord. Pedagógica / FUN II e EM 

 

 


