
Cronograma de Atividades Avaliativas
TURMAS:  2º EM A, B

BIMESTRE: 2º         ANO: 2022

Santos, 05 de maio de 2022

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos critérios avaliativos para o 2º bimestre

● Data final para Atividade avaliativa 1: 16 a 20/05. Abaixo encontram-se as datas e os conteúdos a

serem estudados

● Data final para Atividade avaliativa 2: 08, 09, 13 a 15/06. Abaixo encontram-se as datas e os

conteúdos a serem estudados.

● Data da Recuperação Única: 22 a 27/06- Os conteúdos serão os mesmos trabalhados nas Avaliações

1 e 2.

ATENÇÃO: Na semana de Recuperação, os alunos que não estão de Recuperação sairão mais

cedo, as 11h15. Os alunos em recuperação permanecerão no Colégio até o seu horário

final de aulas.

● Simulado: O simulado ENEM INTERATIVO IMAGINIE realizado em 05 e 06 de abril contará

como até 1.0  (ponto) bônus no 2°bimestre, de acordo com a porcentagem de acertos.

Obs.:Fique atento ao cronograma de avaliação e mensagens enviadas pela Orientação

Educacional pelo WhatsApp  3257-1825.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2

Disciplinas Datas Recuperação
Gramática/ Literatura Av1 :16/05

Av2: 08/06
22/06

Matemática / Inglês Av1: 17/05
Av2:09/06

23/06

Química/ História Av1:18/05
Av2:13/06

24/06

Geografia/ Física Av1:19/05
Av2:14/06

27/06

Biologia / Espanhol ( Av1:20/05
Av2:15/06

27/06

Ensino Religioso Produtividade – 23 a 27/05
AV2-08 a 15/06

22/06

Filosofia Produtividade – Semana de 23
a 27/05

23/06



AV2-08 a 15/06

Sociologia Produtividade – Semana de 23
a 27/05
AV2-08 a 15/06

24/06

Educação física AV1:23 a 27/05
AV2:16 a 20/06

Semana de 22 a 27/06
(Na aula do professor)

REDAÇÃO

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

09/05 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação 2 23/05 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação
3

06/06 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação 4 13/06 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção Textual- CPBProvas

Produtivi
dade

20/06

Data final

10,0 Apostilas (L.P e Faça Textos)
Verificação da aprendizagem durante
o bimestre

RECURSO
S

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.

RECUPERAÇÃO Recuperação Bimestral: 07 a 12/04



EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Produtividade –
Semana de 23 a
27/05

5.0

Biografia de um TIME de
BASQUETE E DE UM

ATLETA da modalidade

O aluno estará desenvolvendo um

trabalho em WORD, POWERPOINT ou

PDF com o tema mencionado

Mínimo de 5 slides ou 3 páginas

Conter imagens do tema NO TRABALHO

Será enviado pelo E-CLASS

AV2

AV2-16 a 20/06 10.0 Prova Prática Esta atividade será realizada durante

nossas aulas no decorrer desta semana

Atividades desenvolvidas no decorrer do
bimestre (funcional).

Particip
ação

No decorrer
do bimestre 5.0 Vôlei, basquete e

funcional

Participação durante as aulas

RECURS
OS

E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana
- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações

*AULAS PRESENCIAIS

RECUPERAÇÃO Recuperação Bimestral: 07 a 12/04

FILOSOFIA

PR
OD

.

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Produtividade
–data final
27/05 10.0 Ideologia

Construção de uma paródia sobre o conceito

de ideologia e as concepções dos filósofos.

Após a produção, os alunos deverão

socializar suas produções com os demais



grupos. O material deverá ser postado no

E-class.

AV
2

AV2-08 a
15/06

10.0

Concepções de ideologia

O poder das ideias
Lista de exercícios no CPB/Prova

PR
OD
UT
IVI
DA
DE

No decorrer
do bimestre

10.0
Ideologia

Poder das ideias
Participação individual e em grupo

Atividades do módulo

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

ENSINO RELIGIOSO

PR
OD
.1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
27/05

4,0:
trabalho em

grupo

3,0:
elaboração

de mapa
mental

3,0:
atividades
da apostila

Módulo 02: Seção 4 e 5

Trabalho em grupo (4,0): em grupo, o aluno
deverá apresentar para a turma alguma
obra da cultura (filme, série, livro, música,
anime etc.) que apresente um dilema ético
(situação na qual alguém precisa escolher
uma  entre duas ou mais decisões morais
conflitantes; conceito explicado e ilustrado
em sala). A escolha do grupo deve ser
submetida ao professor. Será avaliado:
coesão da apresentação com a ideia
proposta pelo professor.
Elaboração de mapa mental (3,0): com base
nas explicações do professor sobre o
conteúdo, o aluno deverá elaborar um
mapa mental. Será avaliado: coesão com a
explicação do professor, capricho e
criatividade.
Atividades da apostila (3,0).

Av
2

08 a 15/06 10,0 Módulo 02: Seção 1 a 3
Avaliação no CPB Prova com 10 questões
(objetivas e dissertativas) (10,0): avaliação
presencial, individual e sem consulta a ser



realizada na semana de avaliações. Para
esta prova, o aluno poderá, caso escolha,
produzir um relatório das explicações dadas
pelo professor em sala sobre o conteúdo.
Esse relatório deverá ser realizado em sala
de aula, durante a explicação, manuscrito.
Uma semana antes da avaliação, o
professor dará um visto nos relatórios dos
alunos que escolheram produzir. Este
relatório, individual e intransferível,
quando vistado, poderá ser utilizado como
fonte de consulta na prova e, caso entregue
juntamente com a mesma, acrescentará um
ponto a mais na avaliação. Relatórios não
vistados não poderão ser utilizados como
consulta. Caso contrário, a avaliação poderá
ser anulada

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

GRAMÁTICA

AV1

DAT
A

VAL
OR

OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

Predicado Verbal; Objetos;
Agente da Passiva. Avaliação Presencial

AV2 08/06 Complemento Nominal. Avaliação Presencial

PROD
UTIVI
DADE

Até
27/05

5,0
Paradidático FUVEST: Mensagem
- Fernando Pessoa.

Releitura do livro em forma de desenhos:

Semana de Arte Moderna

(Folha A3 - Canson/em paisagem, colorido ou preto e

branco e com margem de 3cm/ 20 poemas no mínimo: 1

desenho em cada página e por poema/ grupo: máximo 6

alunos/ estrutura: capa - contra capa - análise do livro -

releitura em desenhos/ sem rasuras e erros ortográficos/

cada desenho deverá conter o título do poema/ ao final,

encadernar o trabalho - frente transparente.)

A professora irá trabalhar e detalhar o trabalho em aula.



PROD
UTIVI
DADE

Ao
decor
rer do
bimes

tre

5,0

conteúdo trabalhado durante o
Bimestre- Apostila e Caderno.

Atividades diárias no caderno, folhas de atividades e

apostila. A professora vistará as produtividades

periodicamente, não sendo permitida a entrega das

atividades ao final do bimestre. As atividades devem ser

feitas durante as aulas e/ou em casa de acordo com as

datas e propostas estipuladas durante as aulas. Aluno sem

visto: nota igual a zero.

RECU
RSOS

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.

LITERATURA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0 Romance urbano. Avaliação Presencial.

AV2 08/05 Romance indianista. Avaliação Presencial.

PRODUT
IVIDADE

Até
27/05

5,0

Paradidático FUVEST: Mensagem -
Fernando Pessoa.

(Trabalho interdisciplinar com
Gramática)

Releitura do livro em forma de desenhos:

Semana de Arte Moderna

(Folha A3 - Canson/em paisagem, colorido

ou preto e branco e com margem de 3cm/

20 poemas no mínimo: 1 desenho em cada

página e por poema/ grupo: máximo 6

alunos/ estrutura: capa - contra capa -

análise do livro - releitura em desenhos/

sem rasuras e erros ortográficos/ cada

desenho deverá conter o título do poema/

ao final, encadernar o trabalho - frente

transparente.)

A professora irá trabalhar e detalhar o

trabalho em aula.



Ao
decorrer

do
bimestre

5,0

conteúdo trabalhado durante o
Bimestre- Apostila e Caderno.

Atividades diárias no caderno, folhas de

atividades e apostila. A professora vistará as

produtividades periodicamente, não sendo

permitida a entrega das atividades ao final

do bimestre. As atividades devem ser feitas

durante as aulas e/ou em casa de acordo

com as datas e propostas estipuladas

durante as aulas. Aluno sem visto: nota

igual a zero.

RECURS
OS

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.

MATEMÁTICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05 10 Geometria Espacial 1
Atividade Avaliativa feita em sala, todas as
questões precisam ter os cálculos para
serem validadas.

AV2 09/06 10 Geometria Espacial 1 e 2
Atividade Avaliativa feita em sala, todas as
questões precisam ter os cálculos para
serem validadas.

PRODUTI
VIDADE

No decorrer
do bimestre

10
Sólidos geométricos
Listas de exercícios/ Apostila Será avaliado durante o bimestre.

RECURSO
S

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.



INGLÊS - PROF. DANIEL GASPAR

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05 10,0
Past perfect, past continuous,
present perfect, simple past;
articles (indefinite and definite)

Criação de uma história no tempo
passado. Os alunos poderão se inspirar
em algum conto já existente. Deverão
narrar os fatos passados na história.
Poderão fazer o uso de um dicionário de
inglês. As especificações da tarefa serão
passadas em sala de aula e postadas na
plataforma e-class.

AV2 09/06 10,0

Past perfect, past continuous,
present perfect, simple past;
articles (indefinite and definite);
used to, conjunctions

Prova individual e com consulta a uma
folha de verbos irregulares em inglês (não
pode dicionário).

Produtivid
ade

10,0
Exercícios feitos no caderno e no
livro.

Visto nos livros e cadernos nas atividades

feitas ao longo do bimestre. Atividades

enviadas para serem realizadas em casa a

fim de fixar o conteúdo e tarefas feitas em

sala de aula

RECURSO
S

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
- Listas de exercícios
- Participações e interações em sala de aula

SOCIOLOGIA

PRODUT.

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05 10,0
Formação da Sociedade Brasileira

Florestan Fernandes, o intérprete do
Brasil

Exercícios dos módulos 11 e 12

AV2 13/06 10,0
Formação da Sociedade Brasileira

Florestan Fernandes, o intérprete do
Brasil

Avaliação Presencial
10 questões, sendo 09 de respostas

optativas e 01 descritiva.

RECURSO
S

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações CPB
Provas



QUÍMICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05 10,0

Av1, será realizada em duas etapas. A
primeira, uma atividade em dupla ou
trio,na sala de aula. A segunda , será
av1, com valor 5,0. Totalizando 10,0
pontos.
A data será antes do dia da Av1, e
será agendada pela professora, no
eclass. Conteúdo  da atividade e da
avaliação: módulos 1 e 2

Uma lista de exercícios, dos módulos 1
e 2

AV2 13/06 10,0
módulos 6,7 e 8 AV2, exercícios de múltipla escolha e

questões discursiva

PRODUTIVIDAE

Na
semana
dos dias
20 a 24

10,0 atividades da apostila Conteúdos estudados do livro 2.

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

HISTÓRIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05 10

Módulo 01: A Europa de
Napoleão Bonaparte

Módulo 05: Expansão industrial e
neocolonialismo

Avaliação Presencial
10 questões, sendo 09 de respostas optativas e

01 descritiva.

AV2 13/06 10

Temas Propostos:
Napoleão Bonaparte

Independência das Américas
Período Joanino

Revolução Industrial
Neocolonialismo

ENGENHOCAS: exposição de ideias e invenções
históricas

Reunidos em grupos de até 06 pessoas, os
alunos realizarão a exposição com o objetivo de

demonstrar o conhecimento adquirido
interagindo com outros grupos de estudo.
Entre os temas propostos a escolha será

realizada pelo grupo.
A exposição consiste numa maquete referente

ao tema escolhido e apresentação oral,
explicando fatos e contextos históricos.



PRODU
TIVDA

DE

No
decorrer
do
bimestre

10

Napoleão Bonaparte
Independência das Américas

Período Joanino
Dom Pedro I

Revolução Industrial
Neocolonialismo

Atividades dos módulos 01, 02, 03, 04, 05

RECUR
SOS

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado om o contemporâneo

GEOGRAFIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

19/05 10,0
Módulo 1 - Dinâmica populacional

e redes urbanas
Avaliação Presencial

AV2 14/06 10,0 Módulo 2 - Economia Continental Avaliação Presencial

PRODU
TIVIDA

DE

No
decorrer

do
bimestre
até o dia
23/06/22

Último
dia.

10,0
Mód. 1 e 2.

A  produtividade será composta de
1 lista de

Exercícios =6,0 CPB/PROVAS + 2,0
participação + 2,0 tarefa de
classe/casa =10,0

*Tarefas de casa deverão ser
encaminhadas via E-Class.

RECUR
SOS

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado om o contemporâneo



FÍSICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

19/05 10
Termologia e calorimetria

módulo 4,5 e 6
avaliação presencial

AV2 14/06 10
termodinâmica
módulo 1 e 2

avaliação presencial

PRODUTIVI
DADE

No decorrer
do bimestre

10

listas 1 dilatação térmica
lista 2 calorimetria

lista 3 termodinâmica
apostila e laboratório

A  produtividade será
composta de 3 listas de

Exercícios =6,0 (2,0 cada)
Apostila=2,0

Laboratório = 2,0
*Tarefas de casa, datas de
entrega de trabalhos serão

informadas na sala de aula e
via E-Class.

RECURSOS

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado om o contemporâneo

BIOLOGIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

20/05 10,0

- REINO METAPHYTA
(BRIÓFITAS,
PTERIDÓFITAS,
GIMNOSPERMAS E
ANGIOSPERMAS)

- ESTRUTURAS VEGETAIS

ATIVIDADE AVALIATIVA

AV2 15/06 10.0
- HISTOLOGIA E

FISIOLOGIA VEGETAL ATIVIDADE AVALIATIVA

PRODUTI
VIDADE

DURANTE O
BIMESTRE

10.0 CONTEÚDO DO BIMESTRE ATIVIDADES EXTRAS E LIVRO



RECURSO
S

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.

ESPANHOL

A
V
1

DATA VALOR
OBJETO DE

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

“El trabajo en equipo,
Preposiciones,Locuciones y

Matices.”

(PROVA/PRESENCIAL)
Tipologia -Interpretação de texto, trabalho em
equipe, construção coletiva, aplicação das
preposições e locuções.

P
R
O
D.

Data final
17/06

Culminância
10,0

“Verbos de cambios, Los estados
de ánimos”

Interpretação de texto, verbos,
estrutura

(PRODUÇÃO
CULTURAL/TRABAJO EN
EQUIPO- PANAMÁ/ LOS
ESTADOS DE ÁNIMOS

(PERSONALIDADES) E/O LISTA
DE EXERCÍCIOS CUMULATIVA)

Interpretação de texto, verbos, estrutura,
vocabulário/estado de ânimo.

ATIVIDADES DIÁRIAS
CADERNO E LIVRO

(PRODUÇÃO CULTURAL  E/O LISTA DE
EXERCÍCIOS CUMULATIVA)

R
E
C
U
R
S
O
S

PRODUÇÃO CULTURAL/TRABAJO EN EQUIPO/LOS ESTADOS DE ÁNIMOS (PERSONALIDADES):
( GRUPO)
(ORIENTAÇÃO E  DETALHAMENTO SERÁ ENVIADO PELO E-CLASS)
E-Class* – (registrar o número de aula de cada semana por disciplina XXXX)

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
- Podcast – comentários e orientações


