Comunicado 037/2020

Curitiba, 04 de março de 2020.

Cronograma de Provas e Atividades de Aprendizagem - 1º Bimestre – 9º Ano T2

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos,
Devido as alterações nos horários de aulas enviamos abaixo o cronograma atualizado.
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Arte. Profª Ana Cristina
Data
10/03

17/03
24/03

Ao longo do
bimestre

Descrição

Valor

AV1: Documentário - Serra da Capivara.
Em casa assistir ao documentário Serra da Capivara disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=9576H-X39J8
Após assistir ao documentário o aluno deverá elaborar um relatório com as
informações apresentadas.
Critérios: atividade manuscrita no mínimo três laudas em papel almaço com capa nas
normas da ABNT.
PR1: Capitulo 1 da página 4 até a página 19.

4,0

AV2: Tecelagem - Os alunos irão produzir em sala de aula um Porta Lápis, utilizando
a técnica da tecelagem.
Cada aluno deverá trazer os seguintes materiais: 1 lata de leite em pó de 400g (vazia
e higienizada), 1 pedaço de papelão (tamanho A4), tesoura, 3 folha de EVA (cores
livres). Obs: A falta dos materiais acarretará no desconto de nota.
AV3: Tarefas diárias em sala e em casa, no caderno/pasta e livro.

Ciências. Profª Sidneia
Data
01 a 08/03
09/03
10/03
23/03
24/03
22 a 29/03
31/03
Ao longo do
bimestre

Descrição

10,0
4,0

2,0

Valor

AV1: Lista 01 On-line CPB.

1,0

AV2: Lista de exercícios em sala com consulta ao livro e caderno: fenômenos físicos
e químicos, propriedades da matéria
PR1: O método científico, Criacionismo e Evolucionismo (teoria e autores), Matéria e
fenômenos Físicos e Químicos, Propriedades Gerais e Específicas da matéria.
AV3: Aula prática misturas e substâncias: separação de misturas (entrega e
preenchimento de relatório) em duplas.
AV4: Lista de exercícios em sala com consulta ao livro e caderno: estados físicos da
matéria, misturas e separação de misturas.
AV3: Lista 02 On-line CPB.

2,0
10,0
2,0
2,0
1,0

PR2: Estados Físicos da matéria, misturas e separação de misturas.

10,0

AV6: Tarefas diárias

2,0

Educação Física. Prof. Ricardo
Data

Descrição

Valor

18/02

AV1: Avaliação Física - IMC

2,0

17/03

AV2: Atividade manuscrita sobre Alimentação Saudável.

2,0

AV3: Avaliação prática de Handebol.

6,0

Ao longo do
bimestre

Ensino Religioso. Prof. Rodrigo
Data
05 e 06/03

19 e 20/03

02 e 03/04

Ao longo do
bimestre

Descrição

Valor

AV1: Pesquisa sobre a origem do pecado.
Os alunos deverão pesquisar em livros e revistas da biblioteca a respeito de conceitos
de pecado e montarão mapas conceituais em seus cadernos sobre o assunto
pesquisado.
Depois deverão apresentar o mapa conceitual para a turma utilizando o quadro.
Poderão usar, caneta de lousa, mídia (trazer backup em pendrive pois não será
permitido o acesso à internet nem a edição no computador da sala)
AV2: Pesquisa sobre os efeitos do arrependimento.
1ª etapa: Pesquisa individual realizada em casa sobre os efeitos do arrependimento.
1,0 ponto para a parte escrita.
2ª etapa: Em sala o professor formará grupos que selecionarão as principais
informações e elaborarão uma apresentação para a turma. 1,0 ponto para a
apresentação.
Materiais que poderão ser usados: slides, quadro.
AV3: Encenação sobre o perdão.
Os alunos deverão fazer uma encenação baseada em alguma história bíblica sobre
o perdão e deverão contextualizar. Atividade em grupo na sala.
AV4: Tarefas diárias

2,0

Geografia. Prof Cleyton
Data
01 a 08/03
13/03

18/03
20/03

22 a 29/03
27/03

06/03

4,0
2,0

Valor

AV1: Lista 01 On-line CPB.

1,0

AV2: Lista de atividades: Capítulo 1 - Recursos Naturais não renováveis
- O aluno entregará a lista de atividades respondida no próximo dia
de aula da disciplina.
10/03 - data de envio da lista para casa.
13/03 - data de entrega para professor.
PR: Capítulo 1 - Recursos Naturais não renováveis; Capítulo 2 - Recursos Naturais
renováveis.
AV3: Produção de texto:
Pesquisar e elaborar um texto dissertativo sobre os principais problemas ambientais
em debate. Respeite a estrutura de uma redação (Introdução, desenvolvimento e
conclusão). Deverá ter 25 linhas, no mínimo, e, no máximo, 30 linhas. Para
desenvolver seu texto com primor discursivo, pesquise sobre o conteúdo e apresente
dados que justifiquem a preocupação atual com o meio ambiente. Por fim, exponha
seu parecer sobre esses temas.
AV3: Lista 02 On-line CPB.

3,0

AV5: Tarefas diárias: Serão passadas semanalmente. Sendo que, na semana
posterior ao dia que foi lançado a tarefa, o professor corrigirá junto com a sala.

História. Profª Larissa
Data
01 a 08/03

Descrição

2,0

Descrição

10,0
3,0

1,0
2,0

Valor

AV1: Lista 01 On-line CPB.

1,0

AV2: Mapa mental sobre o Capítulo 1 (Os anos iniciais do século XX na América
Latina) - individual e em casa: o aluno deverá ler o capítulo 1 e produzir um mapa
mental em folha sulfite ou folha A3.

2,0

20/03

22 a 29/03
27/03

Ao longo do
bimestre

PR: Capítulo 2: A primeira guerra mundial e a Revolução Socialista na Rússia;
Capítulo 3 - Primeira República: modernização, exclusão e revoltas (livro e slides
sobre a Primeira República) Capítulo 4 - Crise do capitalismo e totalitarismo.
AV3: Lista 02 On-line CPB.

10,0

AV4: Atividade individual e em casa: cada aluno receberá uma das seguintes
temáticas: guerra de canudos; revolta da vacina; revolta da chibata; guerra do
contestado; revolta do juazeiro; semana de arte moderna e movimento tenentista.
Produzir um trabalho digitado conforme as normas da ABNT. Deverá conter: capa
(nome da escola, nome do aluno, nome da professora, título do trabalho e data de
entrega); introdução ( 3 parágrafos de 6 linhas cada - introduzir a temática que será
abordada ao decorrer do desenvolvimento); desenvolvimento ( 4 - 6 páginas /
separar por tópicos / pesquisar onde ocorreu, fatores predominantes, histórico do
conflito, pessoas que participaram, objetivos e consequências; local onde ocorreu,
reação da república, etc...); conclusão ( 3 parágrafos de 6 linhas cada - concluir o
que entendeu sobre o conflito e sua importância histórica para o desenvolvimento da
história brasileira); referênciais bibliográficas ( mínimo 5 sites de pesquisa- não usar
como referência Wikipédia e Brainly. Colocar a data de acesso conforme o exemplo
10 Fev. 2020). O trabalho deverá ser feito em Arial 12, o corpo do texto precisa
estar justificado e separado em parágrafos.
AV5: Tarefas diárias

4,0

LEM – Inglês. Profª Leila
Data
19/02
Atenção!!
Dia de trazer
pesquisa
pronta
no caderno e
materiais
solicitados!

01 a 08/03
03/03
Apresentação
da Atividade
para a turma.

22 a 29/03

1,0

2,0

Descrição

Valor

AV1: Em Grupos (Parte 1).
Conteúdo Unit 2:
Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns,
Reflexive Pronouns.
Será feito da seguinte forma:
ETAPA 1 – Divisão dos grupos. Será sorteado em sala com qual desses 5
conteúdos os grupos irão trabalhar.
ETAPA 2 (Valor: 2,0 pontos).
Após escolhido o assunto, cada componente do grupo deverá pesquisar em casa,
individualmente escrever em seu caderno, conceitos e exemplos completos sobre as
8 formas. Ex.: I, you, he, she, it, we, you, they.
TRAZER PARA A AULA DO DIA 21/02 : A pesquisa individual e materiais como:
Cartolina, pincel atômico, canetas coloridas, tesoura, imagens, cola, etc., que achar
necessário para construção de um cartaz.
ETAPA 3 (Valor: 1,0 ponto em grupo)
Será cedida à aula do dia 21/02 para que o grupo discuta entre si, sintetize e
conclua qual melhor conteúdo para colocarem no cartaz. Neste dia deverá ser feito o
cartaz, e o planejamento da apresentação de 5 minutos (como será apresentado).
Tudo deverá ser concluído nesta aula.
AV3: Lista 01 On-line CPB.

3,0

AV2: Em Grupos (Parte 2).
ETAPA 4 (Valor: 1,0 ponto em grupo)
No dia 02/03 cada grupo terá 5 minutos para explicar o seu cartaz e conteúdo para a
turma.
Capricho, coerência com o que foi solicitado e interação do grupo, serão levados em
consideração para avaliação.
Dúvidas, perguntar a professora com antecedência.
AV4: Lista 02 On-line CPB.

1,0

1,0

1,0

18/03

PR: Unit 1 – Future – Going to/will e caderno.

10,0

31/03

AV5: Listening – Música em sala.

2,0

AV6: Tarefas diárias em sala e em casa, no caderno e livro.

2,0

Ao longo do
bimestre

Língua Portuguesa. Profª Nemésia
Data
01 a 08/03

Descrição

Valor

AV1: Lista 01 On-line CPB.

1,0

02/03

AV2: Lista de exercícios em sala sobre poesia.

3,0

12/03

PR1: Capítulo 1: poesia para embalar nosso dia. Personificação (p. 10); tipos e
estratégias de leituras (p. 11 a 15); tipos de rimas (p. 19 a 21).
AV3: Lista 02 On-line CPB.

10,0

30/03

AV4: Lista de exercícios em sala sobre canção.

3,0

02/04

PR2: Capítulo 2: Canção para viver e sonhar. Métrica (p. 27 a 29); sílabas poéticas
(p. 27); metonímia (p. 34 a 36); particularidades da Língua (p. 37 a 39).
AV5: Tarefas diárias.

10,0

22 a 29/03

Ao longo do
bimestre

Literatura. Profª Nemésia
Data

Descrição

1,0

2,0

Valor

09/03

AV1: Lista de exercícios, em sala, sobre contos fantásticos - parte 1.

4,0

16/03

PR: Contos fantásticos e livro do bimestre (RETAMERO, Fabiana Paulino Alexandre.
Enfim, fim e outros contos)
AV2: Lista de exercícios, em sala, sobre o livro Os Ungidos, de Ellen G. White.

10,0

AV3: Tarefas diárias

2,0

23/03
Ao longo do
bimestre

Matemática. Profª Lilian
Data
01 a 08/03
05/03

Descrição

Valor

AV1: Lista 01 On-line CPB.

1,0

AV2: Lista 1- Números racionais e Dízima Periódica. Resolver no caderno com cópia do

2,0

enunciado e todos os cálculos em suas respectivas questões.

06/03

4,0

AV3: Lista 2- Números Radicais e propriedades. Resolver no caderno com cópia do
enunciado e todos os cálculos em suas respectivas questões.

2,0

13/03

PR1: Conteúdo Capítulo 1- Números reais e expressões radicais. Páginas 6 a 33.

10,0

20/03

AV4: Lista 3 - Conte4údo: Gráfico de Funções. Resolver no caderno com cópia do

2,0

enunciado e todos os cálculos em suas respectivas questões.

22 a 29/03
03/04
Ao longo do
bimestre

AV5: Lista 02 On-line CPB.
PR2: Conteúdo Capítulo 2- Equações, incógnitas, funções e variáveis, gráficos e sistemas de
equações, funções quadráticas e gráficos. Páginas 41 a 53.

AV6: Tarefas diárias

Produção de Texto. Profª Nemésia

1,0

10,0
2,0

Data

Descrição

Valor

04/03

AV1: 1ª Proposta. Crônica. Em sala.
Escreva uma Crônica usando personagens aleatórios ou se colocando na própria
narrativa.
AV2: 2ª Proposta. Resenha (Livro Enfim, fim e outros contos). Em sala.
Após a leitura da obra, escreva uma Resenha em no máximo 20 linhas que traduza
ao leitor/leitora a relevância do texto e o porquê de sua leitura para o enriquecimento
cultural e intelectual de cada um.
AV3: 1ª Reescrita. Crônica. Em sala.
Escreva uma Crônica usando personagens aleatórios ou se colocando na própria
narrativa.
AV4: 2ª Reescrita. Resenha (Livro Enfim, fim e outros contos). Em sala.
Após a leitura da obra, escreva uma Resenha em no máximo 20 linhas que traduza
ao leitor/leitora a relevância do texto e o porquê de sua leitura para o enriquecimento
cultural e intelectual de cada um.
AV5: Tarefas diárias.

3,0

11/03

18/03

25/03

Ao longo do
bimestre

3,0

3,0

3,0

4,0

Lista de Exercícios disponível através da plataforma CPB Prova.
https://cpbprova.com.br
Livros paradidáticos do bimestre:
RETAMERO, Fabiana Paulino Alexandre. Enfim, fim e outros contos. 2. ed. Curitiba, PR: Do
Autor, 2017.
WHITE, Ellen G. Os ungidos. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016. Caps. 1 a 15

OBSERVAÇÕES:
 Provas de 2ª Chamada: serão realizadas no dia 07/04 (terça-feira) às 11h40.
A realização da prova de 2ª chamada, ocorrerá em casos de:
Doença - com a entrega de atestado médico em até 48 horas após a volta às atividades para a orientação educacional.
Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou responsáveis, por escrito, até
48 horas após a volta às atividades normais.
Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá ser apresentada
com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos competentes com as datas
previstas para as atividades que o manterão afastado.
Viagem - Em caso de viagem programada e comunicada a orientação educacional, a ausência deverá ser justificada
com no mínimo 48h de antecedência mediante o pagamento R$ 40,00 por prova perdida.
A 2ª chamada substitui apenas a prova 01 e/ou prova 02.
Não há 2ª chamada de Recuperação Bimestral. Em caso de faltas não há reposição.
 Atividades de aprendizagem: É de extrema responsabilidade do aluno entregar ao professor seus
trabalhos/atividades, tanto realizados em sala, quanto em casa. A NÃO ENTREGA IMPLICA EM PERDA DE NOTA.
A entrega deverá ser feita em sala no horário da aula. Não serão aceitos trabalhos entregues na secretaria fora do
horário da aula do professor.
 Recuperação Bimestral: a prova de recuperação será bimestral, contemplará todo o conteúdo trabalhado e
avaliado no bimestre. Fará a prova o aluno que não alcançar a média mínima de cada bimestre (7,0 pontos).
Para alunos que alcançarem a média = ou superior a 7,0 em cada disciplina a realização da recuperação bimestral
não será obrigatória. Entretanto, caso o aluno queira realizar a recuperação poderá fazer mediante ao preenchimento
da solicitação de recuperação que encontra-se no site da escola no período de 48 horas de antecedência.

 O conteúdo da prova de recuperação contemplará todo o conteúdo trabalhado e avaliado no bimestre.
 Este cronograma poderá ser alterado, caso isso ocorra, os alunos serão comunicados com antecedência, via
agenda.

Rovena Carniatto
Diretora- Ato 3955/2019

Larissa Floriano
Coordenadora Pedagógica

