
 

  
 

 
 
 
 

AV 2 – 4º Bimestre 

28/11  29/11 30/11 01/12 02/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

Química 
Geografia 

 
Matemática L. Portuguesa 

Física 

REC - 4º Bimestre 

06/12 07/12 08/12 09/12 12/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

 
Química 

Geografia 
 

Matemática 
L. Portuguesa 

Física 

 

Orientações importantes:  

   
As atividades avaliativas que irão compor a nota da AV1 serão realizadas em sala de 
aula. Elas utilizarão recursos variados, com data informada via e-class. É importante 
salientar que para essas atividades não teremos segunda data de entrega. A falta de 
participação e/ou entrega na data estipulada indica recuperação no final do bimestre.  
Fiquem atentos às datas de entrega das atividades que irão compor a nota da 
produtividade. Se entregues   na data estipulada podem valer até 100% da nota atribuída. 
Após essa data, o valor máximo da atividade passa a ser 70% da    nota e deve ser 
entregue na próxima aula da matéria em questão.  
As produtividades e trabalhos serão solicitados pela plataforma e-class, com a descrição 
do critério de correção e orientações  pertinentes.  

 
    Atenciosamente 
    Equipe pedagógica 

 
 
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

1º Ensino Médio A – Ciências Humanas  
 4º BIMESTRE         ANO: 2022 



 

  
 

 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS  
 

Matemática - Luciano 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 a 
07/11 10 

Livro cap. Estatística, p. 2 a 
16 e exercícios dados no 
caderno. 

Montar uma tabela dos jogos da Copa do 
mundo, desenvolvendo os cálculos de 
saldo de gols, média, desvio médio e 
variância, conforme explicação da pág. 6 
respectivo gráfico em cartolina. Em dupla. 
(5,0 ptos). 
Explanar a tabela com os devidos cálculos. 
(5,0 ptos) 
 

AV
2 

01/12 10 
Livro cap. Geometria 
Analítica, p. 28 à 46 e 
exercícios dados no caderno. 

Avaliação 

PR
OD
UTI
VID
AD
E 

Trabalho: Gravar um vídeo editado sobre a explicação com dados de estatística da Copa, como se fosse 
Telejornal. 
Domínio do cálculo. (3,0ptos) 
Edição do vídeo (2,0 ptos) 
Duração do vídeo 3 minutos. (1,0 pto) 
Livro e caderno. (3,0 ptos) 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

 Argumentação - Professora Marcia 

Red. 

D
A
T
A 

04 a 
11/10 
13 a 

19/10 
01 a 

05/11 

PROPOSTA 01 – plataforma imaginie – Tema: Os 
mecanismos que sustentam a desigualdade social em 

território brasileiro” 
PROPOSTA 02 – plataforma imaginie – Tema a ser 

definido 
PROPOSTA 03 – CPB prova – Tema a ser definido 

 

Elaboração das redações 
na plataforma imaginie e 

no CPB prova 
Cada redação valerá de 0 

a 10,0 
Correção padrão ENEM 

 

    

AV 2  10,0 
Interpretação de texto - Argumentação e proposta de 
intervenção - Apostila de argumentação módulos 03 e 

04 

Avaliação escrita – 
Semana de prova 

PRO
D  

 7,0 Exercícios de interpretação de texto no CPB prova Atividade elaborada no 
CPB prova 

 3,0  Lições de classe e casa 
Exercícios da apostila e 
no CPB prova 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

BIOLOGIA – Professora Franciele 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

24/10 e 
25/ 10 

10,0 Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 

Fazer um cartaz à mão sobre "Fases 
gestacionais" em grupo (até 5 pessoas)  

 Capricho- 2,0  
 Fases gestacionais- 2,0  
 Desenhos- 2,0  
 Chamada oral- 4,0  

AV 2  10,0 

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal 
(pág. 19 a 34) 

Prova alternativa/ dissertativa  

PRO
D  

até 28/11 5,0  

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal 
(pág. 19 a 34)  
Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

Fazer exercícios da apostila  

29/11 5,0  Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

Fazer um cartaz impresso ou desenhado 
sobre teorias criacionistas/ 
evolucionistas (será dividido os temas 
em sala de aula) 

 Capricho- 1,0 
 Imagens e/ ou desenho- 1,0 
 Definição das teorias- 3,0  

Obs.:  
Fazer em folha A4 impresso e/ou 
desenhado; 
Atividade individual; 
  

    

   
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Física – Prof.ª Kellyn Cristina    - 1º Anos 

  

DATA VALO
R   

OBJETO DE CONHECIMENTO   
(Conteúdo)   ATIVIDADE AVALIATIVA   

24/10 
à 

28/10 
 10  Leis de Kepler, Gravitação – Módulo 1 

Trabalho em dupla.   
Atividade1: História em quadrinho. 
Critérios de avaliação: 

1. Criatividade (2,0) 
2. Exposição do tema (3,0) 

 
Total: 5,0 Pontos  

 
Atividade 2: Composição de um 
INFOGRÁFICO contendo as 3 leis 
de Kepler em cartolina. 
 
Critérios de avaliação: 

3. Criatividade (2,0) 
4. Exposição do tema (3,0) 

 
Total: 5,0 Pontos  

AV 2       10 Estática – Módulo 2 - Pag. 33 à 49 Atividade individual SEM consulta  

PRO
D    

 
21/11 

à 
25/11  

2  
Estática Módulo 2 - Pag. 33 à 49 

 

Atividade em dupla 
Infográfico contendo “A influência da 
lua sobre as marés” 
 Critérios de avaliação: 
Representação correta da influência da 
lua nas marés em papel canson com 
margem de 2cm. 

21/11 
à 

25/11   
2  

Estática Módulo 2 - Pag. 33 à 49 
 

Relatório individual do filme “A 
TRAVESSIA” – No relatório precisa 
conter a parte física encontrada no 
filme. 

    
21/11 

à 
25/11  

 3 
Trabalho Prático 

Tema: Estática 

Atividade em dupla 
“NA PRÁTICA” – Torre de Pisa de 
papel. 
Critérios de avaliação: Construção 
de acordo com as instruções da pag. 
39. 

    3 

Produção e Fixação do Conteúdo  
Resolução das tarefas de forma completa 
(Com cálculos se necessário), 
apresentadas na data solicitada. Caso falte, 
apresentar a tarefa na aula seguinte.  

Tarefa de casa/classe    



 

  
 

 

 Geografia – Professor: Marcos Dihl - 1º EM 

AV1  

DATA  VALOR  OBJETO DE 
CONHECIMENTO  ATIVIDADE AVALIATIVA  

1ºEMA 
(01/11)  

 
1ºEMB 
(01/11)  

 
1º EMC 
(01/11) 

10,0 

Módulo 3 – Demografia: 
migrações (páginas 42 a 56).  
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 
 
 

Atividade Individual com 
consulta (livro e caderno 
pessoal).  
Será realizado no horário de 
uma aula no dia agendado 
Cópias de colegas receberão 
nota zero. 
Realizar um sumário 
executivo sobre demografia e 
migrações (Módulo 3). 
O aluno deverá escolher um 
dos 3 problemas propostos 
pelo professor, no dia da 
avaliação, para propor 
soluções no sumário 
executivo. 
Critérios: 
1- Apresentar o contexto e o 
problema que precisa de uma 
proposta de solução 
(contextualizar - Qual é o 
problema?) (3 pontos); 
2- Explique a importância da 
solução deste problema 
(justificar - Por que precisa de 
solução?) (2 pontos) 
3- Proponha uma solução ou 
projeto para o problema 
apresentado, e como ela irá 
solucionar o problema (Criar - 
Como pode ser resolvido?) (3 
pontos) 
4- Explique o que acontecerá 
quando a proposta for 
concluída (visualizar o 
resultado - o que mudará?) (2 
pontos) 
 
 



 

  
 

AV2   10,0 

Modulo 1 - Questões 
Socioambientais (páginas 2 a 
24) 
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 

Atividade Avaliativa – 
Impressa em aula 

PRODUTIVIDADE  

POCKET LAPBOOK: (Valor 10,0) 
Módulo 2 - Estudos Populacionais (páginas 25 a 41) 
Trabalho Individual (cópias de colegas receberão nota zero) 
Critérios: 
1- Fazer em papel tamanho A4  (com gramatura semelhante ao papel de cadernos de 
desenho) (1 ponto) 
2- Mencionar um aspecto de cada um dos temas a seguir: Conceitos demográficos; 
Estrutura populacional; População, recursos e trabalho (3 pontos) 
3- Utilizar pelo menos: uma dobradura; uma colagem; uma imagem. (3 pontos) 
4- Não fugir do tema (assunto do capítulo) (3 pontos) 
Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022  

RECUPERAÇÃO   

Modulo 1 - Questões 
Socioambientais; Módulo 2 - 
Estudos Populacionais; 
Módulo 3  – Demografia: 
migrações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

História - Bruno 

A
V
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

1A-25/10 
1B-24/10 
1C-24/10 

 

10 

Módulo 4 - Diversidade 

cultural na América 

indígena (pgs.45-56) 

Cartaz sobre os povos pré-
colombianos: 

 Temas sorteados pelo professor 
 Grupos de 2-5 integrantes 
 Trabalho feito na sala 
  Divisão das notas: 

2,0 = Cinco imagens ou ilustrações no 
mínimo  
2,0 = Título bem feito e bem destacado 
2,0 = Textos distribuídos pelo cartaz 
2,0 = Nenhum erro ou rasura 
2,0 = Participação ativa de todos os 
participantes 
 

A
V
2 

 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade cultural 
na América indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – Antigo 
regime e Sistema 
Colonial (pgs.2-18) 

 Módulo 2 – Brasil 
colonial: política, 
economia e 
sociedade (pgs.19-
31) 

 Módulo 3 - Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão territorial 
e holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

Atividade Avaliativa impressa – realizada na 
aula. 
 



 

  
 

P
R
O
D
U
T 
I 
V 
I 
D
A
D
E 

PRODUTIVID
ADE 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade cultural 
na América indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – Antigo 
regime e Sistema 
Colonial (pgs.2-18) 

 Módulo 2 – Brasil 
colonial: política, 
economia e 
sociedade (pgs.19-
31) 

 Módulo 3 - Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão territorial 
e holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

 

7,0 – Podcast: 

 Individual 

 Temas que os alunos poderão 

escolher: 

- A colonização portuguesa do 

Brasil 

- O tráfico escravista no Atlântico  

- Fugas, resistências e quilombos 

- Invasões francesa e holandesa ao 

Brasil 

- 13 colônias inglesas 

Divisão das notas: 

3,0 - áudio de 5 minutos no 

mínimo 

3,0 - conteúdo correto, bem 

pesquisado e bem apresentado 

1,0 - áudio (ou vídeo) postado no 

YouTube 

(Essa atividade será postada no E-

class) 

Entrega: de 16/11/2022 até 

25/11/2022  

 

3,0 – Apostila:  

 módulos 1-4 (pgs.2-56) 

RECUPERAÇÃO  

 Módulo 4 – Diversidade cultural 
na América indígena (pgs.45-56) 

 Módulo 1 – Antigo regime e 
Sistema Colonial (pgs.2-18) 

 Módulo 2 – Brasil colonial: 
política, economia e sociedade 
(pgs.19-31) 



 

  
 

 Módulo 3 - Diáspora Africana e 
escravidão na América portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - Expansão territorial e 
holandeses no Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Inglês – Professora Merlyn 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

 10,0 Adverbs (frequency, time, place 
and manner). Páginas 6 e 7. 

Avaliação presencial e em grupo 
 
Montagem de um jogo com perguntas e 
respostas em inglês, estilo tabuleiro, em 
cartolina, utilizando o conteúdo gramatical 
“Adverbs”.  Além da apresentação do jogo, 
os alunos deverão escrever as regras em 
inglês. 
Pontuação: 
Apresentação do jogo e explicação de como 
se jogar = 5,0 
Aplicação correta da gramática = 2,0 
Regras = 3,0 
 
 

AV
2  10,0 

Interpretação de texto, 
Adverbs, Relative clauses, 
Future. Páginas 6 a 29. 

Avaliação presencial e individual 

PR
O

D
U

TI
VI

D
A

DE
 

Produtividade 1 – valor 4,0 (em dupla) 
Let´s write – atividade da página 15 e 16. Descrição de características de personalidade de um 
colega, em inglês. 
 
Produtividade 2 – valor 3,0 (individual) 
Priorities checklist – atividade da página 19. Escrita de lista de prioridades que o aluno deseja 
cumprir durante o mês, em inglês. 
 
Tarefas e participação em aula – valor 3,0 
Leitura e interpretação de texto, Adverbs, Relative clauses, Future, páginas 2 a 32.  

RECUPERAÇÃO  Interpretação de texto, Adverbs, Relative 
clauses, Future, páginas 2 a 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Química – Professora Camila 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

 
Até 04/11 

 

 
10 
 

 
Mod. 01 – Grandezas Químicas (pag. 

02 a 11 + exercícios da apostila + 
slides enviados via e-class) 

 

 
                           Mapa mental  
           

A atividade será realizada em sala de aula, 
em grupos de até 5 alunos, com consulta ao 
material (apostila e anotações do caderno), 
devendo ser entregue na data da realização (não 
existe segunda data de entrega por se tratar de 
AV1). 
        Os itens que devem constar no mapa mental 
são: 

Tema principal: Grandezas Químicas  
Subtópicos principais: Massa atômica / 

Massa molecular / Massa molar / Mol / 
Constante de Avogadro / Volume 
   Tópicos relacionados aos subtópicos: 
Conceitos/definições (de forma resumida e 
objetiva), quando usar cada valor, valores 
padrões de cada grandeza e suas respectivas 
unidades de medida. Cada grandeza deverá ter 
um exercício resolvido como exemplo (os 
exercícios serão sorteados no dia, em sala de 
aula). Serão 7 exercícios no total, um para cada 
grandeza). 
  

CRITÉRIOS AVALIATIVOS: 
- Conceito/definição, valor padrão e 

unidade de medida de cada grandeza - 0,5 ponto 
cada (3 pontos no total) 
         - Exercícios resolvidos exemplificando 
cada grandeza - 1 ponto cada (6 pontos no 
total) 

- Layout (aparência, capricho) - 0,5 ponto 
- Estrutura (como deve ser feito um mapa 

mental) - 0,5 ponto 
 

AV
2 

28/11 a 02/12 10 

 
Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 
45 + exercícios da apostila + slides 

enviados via e-class) 
 

Avaliação Presencial 
 



 

  
 

PR
O

D
U

TI
VI

D
A

D
E 

 
      Atividade: Representação de compostos químicos (em sala, individual, duplas ou trios) – 7 pontos 
          
      A atividade deverá ser feita em trios e será realizada em sala de aula. 
      Cada trio receberá uma folha de atividade com o nome e a fórmula molecular de uma determinada substância. 
      Referente ao conteúdo aprendido nos Módulos 01 e 02, a partir da fórmula molecular da substância, indicar: 
      - Fórmula mínima – 1,0 ponto 
      - Massa molar – 1,0 ponto 
      - Tipos e quantidades de átomos envolvidos e suas respectivas massas atômica – 2,0 pontos 
      - Fórmula percentual – 1,0 ponto 
      - Fórmula estrutural – 1,0 ponto 
      - Principal aplicação (utilidade) – 1,0 ponto 
  

      Critérios avaliativos: 
      - Preenchimento correto de todas as informações solicitadas (7 pontos no total) 
  

      Conteúdo: Mod. 02 – Representação de compostos químicos (pag. 12 a 19 + exercícios da apostila + slides 
enviados via e-class) 

 
      Lições de casa e classe: 3 pontos  

 
RECUPERAÇÃO 

 
Mod. 01 – Grandezas Químicas (pag. 02 a 11 + exercícios da apostila + 

slides enviados via e-class) 
Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 45 + exercícios da apostila + slides 

enviados via e-class)  

Avaliação Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Artes – Professor Erick 

AT
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

Até 03/11 10 

Vanguardas europeias: 
Fauvismo e Cubismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

 
 

1. Pintura Fauvista 
Individual 5 pontos 
Qualidade da pintura (*) 2,0 pts. 
Cores fortes: 1,0 pto. 
Alto contraste: 1,0 pto. 
Ausência de realismo: 1,0 pto. 
 

2. Desenho cubista 
Individual 3 pontos 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Uso de tonalidades: 1,0 pto. 
Complexidade do desenho: 1,0 pto. 
 
3. Questionário (CPB Prova) 
Individual 2 pontos 
Fauvismo e Cubismo: 2 pts. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um processo, 
serviço ou produto. A qualidade da pintura, nas 
atividades de artes, consiste em um trabalho 
realizado sem borrões, sem espaços em branco e 
executado dentro do espaço delimitado pelo 
desenho 

AT
2 

Até 01/12 10 

Vanguardas europeias: 
Dadaísmo e Surrealismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

 

1. Escultura ready-made 
Individual ou dupla 3 pontos 
Mínimo de 3 objetos: 1,0 pto. 
Estabilidade da escultura: 1,0 pto. 
Ficha descritiva (título e descrição): 1,0 pto. 
 

2. Atividade xerox 
Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
3. Desenho surrealista 
Individual 3 pontos 
Uso correto do tema: 1 pto. 
Espaço da folha utilizado: 0,5 pts. 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Complexidade: 0,5 pts. 
 
4. Atividade xerox 



 

  
 

Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um processo, 
serviço ou produto. A qualidade da pintura, nas 
atividades de artes, consiste em um trabalho 
realizado sem borrões, sem espaços em branco e 
executado dentro do espaço delimitado pelo 
desenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

. Geografia – Professor Marcos Dihl  - 1 EM A 

AT1  

DATA  VALOR  OBJETO DE 
CONHECIMENTO  ATIVIDADE AVALIATIVA  

 
 

10,0 

Possibilidades de difusão das 
Ciências Humanas - O 
paradoxo do excesso e da falta 
(Itinerário Formativo – Fichas 
5 a 8) 
 
 

POCKET LAPBOOK: 
Excesso e Falta. 
Trabalho Individual (cópias de colegas 
receberão nota zero) 
Critérios: 
1- Fazer em papel tamanho A4  (com gramatura 
semelhante ao papel de cadernos de desenho) 
(1 ponto) 
2- Mencionar um aspecto de cada um dos temas 
a seguir: Fome; Água Virtual e pegada 
hídrica; Necessidade e Estratégia; 
Empreender para minimizar problemas reais 
(4 pontos) 
3- Utilizar pelo menos: uma dobradura; uma 
colagem; uma imagem. (3 pontos) 
4- Não fugir do tema (assunto do capítulo) (2 
pontos) 
Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022  

AT2   
 

10,0 

Possibilidades de difusão das 
Ciências Humanas - O 
paradoxo do excesso e da falta 
Conteúdo das fichas 5 a 8:  
Ficha 5 – A fome 
Ficha 6 – Água Virtual e 
pegada hídrica 
Ficha 7 – Necessidade e 
Estratégia  
Ficha 8 – Empreender para 
minimizar problemas reais 

Atividades das fichas 5 a 8 do livro: feitas 
durante as aulas - Entrega até 25/11/2022. 
 
Cada ficha vale 2 pontos na avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Aprof. História – Professor Bruno 

P
 

R
 

O
 

D
 

U
 

T
 I V
 

I D
 

A
 

D
 

E
 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

24/10 10 

 Ficha 5 - 
Patrimônio 
material e 
História 
(pgs.145-146) 

 Ficha 6 - 
Patrimônio 
imaterial e 
História 
(pgs.147-148) 

 Ficha 7 - 
Patrimônio 
documental e 
arquivos 
(pgs.149-150) 

 Ficha 8 - 
Centros de 
memória e 
História 
(pgs.151-152) 

 
 

Pesquisar quais são os 
patrimônios culturais de 
Santo André (ou do ABC): 
 

 Individual 
 Pesquisa manuscrita 

ou digitada 
 Entregar na sala no dia 

24/10 
 Perguntas 

obrigatórias: 
 

1. O que são patrimônios 
culturais? 

2. Quais são os 
patrimônios culturais 
de Santo André (ou do 
ABC)? 

3. Por que são 
patrimônios? 

4. Estão sendo 
preservados? 

 
 Divisão da nota: 

2,0 = Capa bem-feita 
2,0 = Imagens 
impressas ou fotos dos 
patrimônios 
pesquisados  
2,0 = As 4 perguntas 
bem respondidas 
2,0 = Entregar na data 
estabelecida 
2,0 = Bibliografia e 
fontes utilizadas  

 
 
 

P
 

R
 

O
 

D
 

U
 

T
 I V
 

I D
 

A
 

D
 

E
 2 

Vistarei 
durante o 
bimestre 

10 

 Ficha 5 - 
Patrimônio 
material e 
História 

 Apostila respondida 
corretamente (Fichas 
5-8) 

 Valores de cada ficha: 



 

  
 

(pgs.145-146) 
 Ficha 6 - 

Patrimônio 
imaterial e 
História 
(pgs.147-148) 

 Ficha 7 - 
Patrimônio 
documental e 
arquivos 
(pgs.149-150) 

 Ficha 8 - 
Centros de 
memória e 
História 
(pgs.151-152) 

 

2,5 
 

 

 
 

Debates Contemporâneos – Professor Bruno 

P
 

R
 

O
 

D
 

U
 

T
 I V
 

I D
 

A
 

D
 

E
 1 

DATA VALOR OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

26/10 10 

 Ficha 5 - Os 
fins justificam 
os meios: Quais 
meios? 
(pgs.129-130) 

 Ficha 6 - Os 
fins justificam 
os meios: Quais 
fins? (pgs.131-
132) 

 Ficha 7 – 
Totalitarismos: 
diferenças entre 
a direita e a 
esquerda 
(pgs.133-134) 

 Ficha 8 – 
Totalitarismos: 
semelhanças 
entre a direita e 
a esquerda 
(pgs.135-136) 

HQ sobre Maquiavel: 
 

 Atividade feita na sala 
de aula no dia 26/10 

 Individual 
 Em uma folha de 

sulfite o aluno deverá 
apresentar em 
quadrinhos a 
representação da 
seguinte citação da 
obra o de Maquiavel 
‘O Príncipe’: 
 
“Nasce daqui uma 
questão: se vale mais 
ser amado que temido 
ou temido que amado. 
Responde-se que 
ambas as coisas 
seriam de desejar; mas 
porque é difícil juntá-
las, é muito mais 



 

  
 

seguro ser temido que 
amado, quando haja 
de faltar uma das 
duas.” 
(MAQUIAVEL, N. O 
príncipe. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 
1991) 
 
Divisão da nota: 
2,0 = HQ coerente 
com o contexto da 
frase e do conteúdo 
sobre Maquiavel 
2,0 = Uso de cores 
2,0 = Frase copiada no 
verso da folha 
2,0 = Atividade bem 
elaborada e sem 
rasuras e erros 
2,0 = Atividade 
realizada e entregue 
na aula 

P
 

R
 

O
 

D
 

U
 

T
 I V
 I D
 

A
 

D
 

E
 2 

Vistarei 
durante 

o 
bimestr

e 
 

10 

 Ficha 5 - Os 
fins justificam 
os meios: Quais 
meios? 
(pgs.129-130) 

 Ficha 6 - Os 
fins justificam 
os meios: Quais 
fins? (pgs.131-
132) 

 Ficha 7 – 
Totalitarismos: 
diferenças entre 
a direita e a 
esquerda 
(pgs.133-134) 

 Ficha 8 – 
Totalitarismos: 
semelhanças 
entre a direita e 
a esquerda 
(pgs.135-136) 

 Apostila respondida 
corretamente (Fichas 
5-8) 

 Valores de cada ficha: 
2,5 

 



 

  
 

 

Ensino Religioso – Professora Elisabete 

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 

DATA VALOR OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

17 a 
21/10 

10,0 
Caminho a Cristo 
PDF (eclass) 

Cada equipe ficará responsável por um 
capítulo do livro Caminho a Cristo. 
Apresentarão que em cada tema 
apresentado que o amor de Deus nos 
surpreende.   
 
Valor 6 pontos 
 
 
Em duplas, criarão um panfleto com a 
princípal mensagem do capítulo lido. 
Critérios: Criatividade e coerência. 
 
Valor 4 pontos 

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 

até 
25/10 

  
10,0 

Modulo 1 O 
crucificado: A visão de 
jesus sobre a Cruz, o 
pecado e a salvação. 
 
Módulo 2 A ascensão: a 
visão de Jesus sobre o 
cristianismo, 

 
Leituras, debates e relatório sobre os 
temas: 
 
 
Modulo 1 O crucificado: A visão de jesus 
sobre a Cruz, o pecado e a salvação. 

1. Cenário de agonia 
2. Foi por você 

 
Módulo 2 A ascensão: a visão de Jesus 
sobre o cristianismo, 
1 Palavras de Despedidas 
2. O trabalho continua 
 
Pesquisas Bíblicas págs: 03,13, 14, 22, 
26, 29, 31. 
Exercícios das págs: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 
21, 23, 24, 30. 
 
 
 

 
 



 

  
 

 
 
 
 

Ed. Física - Professora Sheila – 1ºEMA 

AT1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 
á 

11/11 
 

10,0 Ginástica de condicionamento físico 

Os alunos farão um 
teste de cooper de 12 
minutos (Resistência de 
resistência). 

AT2 

21/11 

á 
02/12 

 

10,0 
Ginástica de condicionamento físico e 

consciência corporal 
 

Lista de exercício no 
CPB prova com 10 
questões referentes a 
ginástica de 
condicionamento físico e 
consciência corporal. 

 

PROD  

05/10 

á 
02/12 

 

10,0 Esportes, jogos e brincadeiras e ginástica. 

Os alunos precisam 
participar da aula, 
executando na prática 
todas as atividades 
propostas no bimestre. 
 

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Matemática - Professor DÉCIO  1º EM A - INVESTIGAÇÃO 

   DATA   VALOR   
OBJETO DE 

CONHECIMENTO   
(Conteúdo)  

ATIVIDADE AVALIATIVA   

A   
V  
A  
L   
I 
A   
Ç  
Ã  
O  
-  
A   
T   
S   
   

07/10/2022 
P/ 

14/10/2022 

3,5   (AT1) - LISTA 01   
☒ Lista de exercícios em folha  

Matemática básica (M.M.C E M.D.C)           

14/10/2022 
P/ 

21/10/2022 

3,5   
   

(AT2) - LISTA 02   
   

☒ Lista de exercícios em folha   
ESTATÍSTICA 1 

21/10/2022 
P/ 

04/11/2022   

10,0   
   

   

☒ Cartaz de história da matemática 

(média, desvio médio, variância e 
desvio padrão). Será montado um 
cartaz em grupo (4 alunos), com o 

tema acima descrito, contendo onde 
na história aconteceu a introdução 
deles e quais matemáticos falaram 

sobre eles.  
Critérios de Correção:  

Cartaz claro, limpo e bem-organizado.      
(2,0)  
Nome de um matemático envolvido onde 
na história aconteceu a entrada dos 
cálculos.                          (2,0)  
Colocou um exemplo com uma tabela de 
frequência.                                         (2,0)  
Chegou à solução satisfatória e esperada.                                                                                             
(2,0) 
Definição de cada item estudado                                  
(2,0) 

  

TODAS AS 
SEMANAS 

3,0   
(TA1) 

TAREFAS(SALA/CASA)  
CADERNOS/APOSTILAS/LISTAS   

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

Projeto de Vida – Professora Elisabete 

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 

DATA VALOR 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

03 /10 a 
25/11 

10,0 Tema 4: Mundo de 
Possibilidades 

 
Desenvolver as seguintes atividades no 
portifólio (valor 4) 
 
A 
Entrevista com um profissional pág 67 
 
 
. Escolhas para a vida: Problema mal 
resolvido e problema bem resolvido 
pág 72. 
 
. Escolhas para a vida pág. 76 e 80. 
 
 
Exercícios individuais (valor 6) 
 
 Trilha 13: O Mundo profissional págs 
63 a 67; 
  
Trilha 14: Meu Mundo Profissional 
págs 68 a 72; 
 
Trilha 15: O Mercado de Trabalho 
digital págs 73 a 76; 
 
Trilha 16: O que eu Almejo págs 77 a 
80. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

Gramática - Professora Lisiane 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

24 a 28/10 
Serão 
definidas 
pela 
professora 
de acordo 
com os dias 
de aula em 
casa turma 

10,0 
Romantismo (Módulos 1 e 2 da 
Apostila de Literatura - 4º Bimestre) 

Apresentar e Representar o trecho de 
uma obra literária do Romantismo 
Brasileiro. Este trecho será definido por 
sorteio em sala de aula. Trabalho feito 
em grupos compostos pelo máximo de 5 
alunos. 
Serão avaliados:   

 Fidelidade a obra – 2,0 
 Criatividade – 2,0 
 Caracterização - 2,0 
 Conhecimento do trecho – 3,0 
 Organização do grupo e Respeito 

as apresentações dos outros - 1,0 

AV 2  10,0 

Palavras conectivas (preposições 
e conjunções) Apostila de 

Português - páginas 7 a 12 + 
materiais postados no e-class. 

Concordância Nominal – Apostila 
de Português - páginas 35 a 39 + 

materiais postados no e-class 

Avaliação escrita, sem consulta, em sala 
de aula 

 

PRO
D  

7 a 11\ 11 
A 

professora 
definirá a 
data exata 
de acordo 

com os dias 
de aulas em 
cada turma 

7,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 

Concordância Nominal e Leis 
Apostila de Português - páginas 

29 a 39 + materiais postados no e-
class. 

 
 
 
 

Conteúdo do bimestre (Apostila 
Português e Literatura) 

 Produção de uma História em 
Quadrinhos sobre leis, contendo 
regras e explicações sobre 
concordância nominal. 
(Atividade feita em duplas em 
papel canson)  

Será avaliado: 
 Capricho e Criatividade – 2,0 
 Conteúdo apresentado de forma 

correta na história, ortografia - 
5,0 

 Atividades na apostila - 3,0 
 
 

    

*Sujeito a alteração 



 
 
 

  
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

1º Ensino Médio B – Ciências Natureza  
 4º BIMESTRE         ANO: 2022 

 
 
 

 
ATIVIDADES AVALIATIVAS  
 

AV 2 - 4º Bimestre 

28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

Química 
Geografia 

 
Matemática 

L. Portuguesa 
Física 

REC - 4º Bimestre 

06/12 07/12 08/12 09/12 12/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

 
Química 

Geografia 
 

Matemática 
L. Portuguesa 

Física 

 
 

Orientações importantes:  
   
As atividades avaliativas que irão compor a nota da AV1 serão realizadas em sala de aula. Elas 

utilizarão recursos variados, com data informada via e-class. É importante salientar que para 
essas atividades não teremos segunda data de entrega. A falta de participação e/ou entrega na data 
estipulada indica recuperação no final do bimestre.  
Fiquem atentos às datas de entrega das atividades que irão compor a nota da 
produtividade. Se entregues   na data estipulada podem valer até 100% da nota atribuída. Após 
essa data, o valor máximo da atividade passa a ser 70% da    nota e deve ser entregue na próxima aula 
da matéria em questão.  
As produtividades e trabalhos serão solicitados pela plataforma e-class, com a descrição do critério de 

correção e orientações  pertinentes.  
 

    Atenciosamente 
    Equipe pedagógica 
 
 



 
 
 

  
 

Argumentação - Professora Marcia 

RED. 

DA
TA 

VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

04 
a 

11/
10 
13 
a 

19/
10 
01 
a 

05/
11 
 

10,0 
cada 
redaç
ão e o 
debat

e 

PROPOSTA 01 – plataforma imaginie – Tema: Os 
mecanismos que sustentam a desigualdade social 

em território brasileiro” 
PROPOSTA 02 – plataforma imaginie – Tema a 

ser definido 
PROPOSTA 03 – CPB prova – Tema a ser 

definido 
 

Elaboração das redações na 
plataforma imaginie e no CPB 

prova 
Cada redação valerá de 0 a 

10,0 
Correção padrão ENEM 
 

AV 2  10,0 

Interpretação de texto - Argumentação e proposta 
de intervenção - Apostila de argumentação 

capítulos 03 e 04 
 

Avaliação escrita – 0 a 10,0 
 

PRO
D  

 7,0 Exercícios de interpretação de texto 
 

Atividade elaborada no CPB 
prova 

 3,0 Lições de classe e casa Exercícios da apostila e CPB 
prova 

   
 
 

BIOLOGIA – Professora Franciele 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

24/10 e 
25/10 

10,0 Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 

Fazer um cartaz à mão sobre "Fases 
gestacionais" em grupo (até 5 pessoas)  

 Capricho- 2,0  
 Fases gestacionais- 2,0  
 Desenhos- 2,0  
 Chamada oral- 4,0  

AV 2  10,0 

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal 
(pág. 19 a 34) 

Prova alternativa/ dissertativa  

PRO
D  21/11 5,0  

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal 

Fazer exercícios da apostila  



 
 
 

  
 

(pág. 19 a 34)  
Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

22/11 5,0  Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

Fazer um cartaz impresso ou desenhado 
sobre teorias criacionistas/ 
evolucionistas (será dividido os temas 
em sala de aula) 

 Capricho- 1,0 
 Imagens e/ ou desenho- 1,0 
 Definição das teorias- 3,0  

Obs.:  
Fazer em folha A4 impresso e/ou 
desenhado; 
Atividade individual;  

    

   
 
 
 

Física – Prof.ª Kellyn Cristina    - 1º Anos 

  

DATA VALO
R   

OBJETO DE CONHECIMENTO   
(Conteúdo)   ATIVIDADE AVALIATIVA   

24/10 
à 

28/10 
 10  Leis de Kepler, Gravitação – Módulo 1 

Trabalho em dupla.   
Atividade1:Trabalho Lúdico – 
História em quadrinho. 
Critérios de avaliação: 

1. Criatividade (2,0) 
2. Exposição do tema (3,0) 

 
Total : 5,0 Pontos  

Atividade 2: Composição de um 
INFOGRÁFICO contendo as 3 leis de 
Kepler em cartolina. 
 
Critérios de avaliação: 

3. Criatividade (2,0) 
4. Exposição do tema (3,0) 

 
Total: 5,0 Pontos  

AV 2       10 Estática – Módulo 2 - Pag. 33 à 49 Atividade individual SEM consulta  



 
 
 

  
 

PRO
D    

 
21/11 

à 
25/11  

2  Estática 

Atividade em dupla 
Infográfico contendo “A influência da 
lua sobre as marés” 
 Critérios de avaliação: 
Representação correta da influência da 
lua nas marés em papel canson com 
margem de 2cm. 

21/11 
à 

25/11   
2  Estática   

Relatório individual do filme “A 
TRAVESSIA” – No relatório precisa 
conter a parte física encontrada no 
filme. 

    
21/11 

à 
25/11  

 3 
Trabalho Prático 

Tema: Estática 

Atividade em dupla 
“NA PRÁTICA” – Pag 39 Torre de Pisa 
de papel. 
Critérios de avaliação: Construção 
correta da torre de Pisa de papel. 

    3 

Produção e Fixação do Conteúdo  
Resolução das tarefas de forma completa 
(Com cálculos se necessário), 
apresentadas na data solicitada. Caso falte, 
apresentar a tarefa na aula seguinte.  

Tarefa de casa/classe    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

Matemática - Luciano 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 a 
07/11 10 

Livro cap. Estatística, p. 2 a 
16 e exercícios dados no 
caderno. 

Montar uma tabela dos jogos da Copa do 
mundo, desenvolvendo os cálculos de 
saldo de gols, média, desvio médio e 
variância, conforme explicação da pág. 6 
respectivo gráfico em cartolina. Em dupla. 
(5,0 ptos). 
Explanar a tabela com os devidos cálculos. 
(5,0 ptos) 
 

AV
2 

01/12 10 
Livro cap. Geometria 
Analítica, p. 28 à 46 e 
exercícios dados no caderno. 

Avaliação 

PR
OD
UTI
VID
AD
E 

Trabalho: Gravar um vídeo editado sobre a explicação com dados de estatística da Copa, como se fosse 
Telejornal. 
Domínio do cálculo. (3,0ptos) 
Edição do vídeo (2,0 ptos) 
Duração do vídeo 3 minutos. (1,0 pto) 
Livro e caderno. (3,0 ptos) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 

Geografia – Professor: Marcos Dihl - 1º EM 

AV1  

DATA  VALOR  OBJETO DE 
CONHECIMENTO  ATIVIDADE AVALIATIVA  

1ºEMA 
(01/11)  

 
1ºEMB 
(01/11)  

 
1º EMC 
(01/11) 

10,0 

Módulo 3 – Demografia: 
migrações (páginas 42 a 56).  
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 
 
 

Atividade Individual com consulta (livro e 
caderno pessoal).  
Será realizado no horário de uma aula no 
dia agendado 
Cópias de colegas receberão nota zero. 
Realizar um sumário executivo sobre 
demografia e migrações (Módulo 3). 
O aluno deverá escolher um dos 3 
problemas propostos pelo professor, no 
dia da avaliação, para propor soluções 
no sumário executivo. 
Critérios: 
1- Apresentar o contexto e o problema 
que precisa de uma proposta de solução 
(contextualizar - Qual é o problema?) (3 
pontos); 
2- Explique a importância da solução 
deste problema (justificar - Porque 
precisa de solução?) (2 pontos) 
3- Proponha uma solução ou projeto 
para o problema apresentado, e como 
ela irá solucionar o problema (Criar - 
Como pode ser resolvido?) (3 pontos) 
4- Explique o que acontecerá quando a 
proposta for concluída (visualizar o 
resultado - o que mudará?) (2 pontos) 

AV2   10,0 

Modulo 1 - Questões 
Socioambientais (páginas 2 a 
24) 
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 

Atividade Avaliativa – Impressa em aula 

PRODUTI
VIDADE  

POCKET LAPBOOK: (valor 10,0) 
Módulo 2 - Estudos Populacionais (páginas 25 a 41)    
Trabalho Individual (cópias de colegas receberão nota zero) 
Critérios: 
1- Fazer em papel tamanho A4 (com gramatura semelhante ao papel de cadernos de desenho) (1 
ponto) 
2- Mencionar um aspecto de cada um dos temas a seguir: Conceitos demográficos; Estrutura 
populacional; População, recursos e trabalho (3 pontos) 
3- Utilizar pelo menos: uma dobradura; uma colagem; uma imagem. (3 pontos) 



 
 
 

  
 

4- Não fugir do tema (assunto do capítulo) (3 pontos) 
Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022. 

RECUPERAÇÃO   
Modulo 1 - Questões Socioambientais; 
Módulo 2 - Estudos Populacionais; 
Módulo 3 – Demografia: migrações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História - Bruno 

A
V
1 

DATA VALOR 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

1A-25/10 
1B-24/10 
1C-24/10 

 

10 

Módulo 4 - Diversidade 

cultural na América 

indígena (pgs.45-56) 

Cartaz sobre os povos pré-colombianos: 
 Temas sorteados pelo professor 
 Grupos de 2-5 integrantes 
 Trabalho feito na sala 
  Divisão das notas: 

2,0 = Cinco imagens ou ilustrações no mínimo  
2,0 = Título bem-feito e bem destacado 
2,0 = Textos distribuídos pelo cartaz 
2,0 = Nenhum erro ou rasura  
2,0 = Participação ativa de todos os 
participantes 
 

A
V
2 

 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade 
cultural na 
América 
indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – 
Antigo regime e 
Sistema 
Colonial (pgs.2-
18) 

 Módulo 2 – 

Atividade Avaliativa impressa – realizada na aula. 
 



 
 
 

  
 

Brasil colonial: 
política, 
economia e 
sociedade 
(pgs.19-31) 

 Módulo 3 - 
Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América 
portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão 
territorial e 
holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

P
R
O
D
U
T 
I 
V 
I 
D
A
D
E 

PRODUTIVID
ADE 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade 
cultural na 
América 
indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – 
Antigo regime e 
Sistema 
Colonial (pgs.2-
18) 

 Módulo 2 – 
Brasil colonial: 
política, 
economia e 
sociedade 
(pgs.19-31) 

 Módulo 3 - 
Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América 
portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão 
territorial e 

7,0 – Podcast: 

 Individual 

 Temas que os alunos poderão escolher: 

- A colonização portuguesa do Brasil 

- O tráfico escravista no Atlântico  

- Fugas, resistências e quilombos 

- Invasões francesa e holandesa ao 

Brasil 

- 13 colônias inglesas 

  

Divisão das notas: 

3,0 - áudio de 5 minutos no mínimo 

3,0 - conteúdo correto, bem pesquisado 

e bem apresentado 

1,0 - áudio (ou vídeo) postado no 

YouTube 

(Essa atividade será postada no E-

class) 



 
 
 

  
 

holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

 

Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022 

 

3,0 – Apostila:  

 módulos 1-4 (pgs.2-56) 

RECUPERAÇÃO  

 Módulo 4 – Diversidade cultural na 
América indígena (pgs.45-56) 

 Módulo 1 – Antigo regime e Sistema 
Colonial (pgs.2-18) 

 Módulo 2 – Brasil colonial: política, 
economia e sociedade (pgs.19-31) 

 Módulo 3 - Diáspora Africana e 
escravidão na América portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - Expansão territorial e 
holandeses no Brasil colonial (pgs.45-
56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 

Inglês – Professora Merlyn 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

 10,0 
Adverbs (frequency, time, place 
and manner). Páginas 6 e 7. 
 

Avaliação presencial e em grupo 
 
Montagem de um jogo com perguntas e 
respostas em inglês, estilo tabuleiro, em 
cartolina, utilizando o conteúdo gramatical 
“Adverbs”. Além da apresentação do jogo, 
os alunos deverão escrever as regras em 
inglês. 
 
Pontuação: 
Apresentação do jogo e explicação de como 
se jogar = 5,0 
Aplicação correta da gramática = 2,0 
Regras = 3,0 
 
 

AV
2 

 10,0 
Interpretação de texto, Adverbs, 
Relative clauses, Future. Páginas 
6 a 29. 

Avaliação presencial e individual 
 

PR
O

D
U

TI
VI

D
AD

E 

Produtividade 1 – valor 4,0 (em dupla) 
Let´s write – atividade da página 15 e 16. Descrição de características de personalidade de um 
colega, em inglês. 
 
Produtividade 2 – valor 3,0 (individual) 
Priorities checklist – atividade da página 19. Escrita de lista de prioridades que o aluno deseja 
cumprir durante o mês, em inglês. 
 
Tarefas e participação em aula – valor 3,0 
Leitura e interpretação de texto, Adverbs, Relative clauses, Future, páginas 2 a 32. 
 

Recuperação Interpretação de texto, Adverbs, Relative 
clauses, Future, páginas 2 a 32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 

Química – Professora Camila 

A
V
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

 
Até 04/11 

 
10 

 
Mod. 01 – Grandezas Químicas 

(pag. 02 a 11 + exercícios da 
apostila + slides enviados via e-

class) 
 

       
                          Mapa mental  
           

A atividade será realizada em sala de aula, 
em grupos de até 5 alunos, com consulta ao 
material (apostila e anotações do caderno), 
devendo ser entregue na data da realização (não 
existe segunda data de entrega por se tratar de 
AV1). 

O mapa mental será feito em cartolina 
(fornecida pelo colégio). 
         Os itens que devem constar no mapa 
mental são: 

Tema principal: Grandezas Químicas  
Subtópicos principais: Massa atômica / 

Massa molecular / Massa molar / Mol / 
Constante de Avogadro / Volume 
   Tópicos relacionados aos subtópicos: 
Conceitos/definições (de forma resumida e 
objetiva), quando usar cada valor, valores 
padrões de cada grandeza e suas respectivas 
unidades de medida. Cada grandeza deverá ter 
um exercício resolvido como exemplo (os 
exercícios serão sorteados no dia, em sala de 
aula). Serão 7 exercícios no total, um para cada 
grandeza). 
  

CRITÉRIOS AVALIATIVOS: 
- Conceito/definição, valor padrão e 

unidade de medida de cada grandeza - 0,5 
ponto cada (3 pontos no total) 
         - Exercícios resolvidos exemplificando 
cada grandeza - 1 ponto cada (6 pontos no 
total) 

- Layout (aparência, capricho) - 0,5 ponto 
- Estrutura (como deve ser feito um mapa 

mental) - 0,5 ponto 
 

A
V
2 

28/11 a 02/12 10 

 
Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 
45 + exercícios da apostila + slides 

enviados via e-class) 
 

Avaliação Presencial 
 



 
 
 

  
 

P
R
O
D
U
TI
VI
D
A
D
E 

  
      Atividade: Representação de compostos químicos (em sala, individual, duplas ou trios) – 7 pontos 
          
      A atividade deverá ser feita em trios e será realizada em sala de aula. 
      Cada trio receberá uma folha de atividade com o nome e a fórmula molecular de uma determinada substância. 
      Referente ao conteúdo aprendido nos Módulos 01 e 02, a partir da fórmula molecular da substância, indicar: 
      - Fórmula mínima – 1,0 ponto 
      - Massa molar – 1,0 ponto 
      - Tipos e quantidades de átomos envolvidos e suas respectivas massas atômica – 2,0 pontos 
      - Fórmula percentual – 1,0 ponto 
      - Fórmula estrutural – 1,0 ponto 
      - Principal aplicação (utilidade) – 1,0 ponto 
  

      Critérios avaliativos: 
      - Preenchimento correto de todas as informações solicitadas (7 pontos no total) 
  

      Conteúdo: Mod. 02 – Representação de compostos químicos (pag. 12 a 19 + exercícios da apostila + slides 
enviados via e-class) 
 
      Lições de casa e classe: 3 pontos 

 
 

RECUPERAÇÃO 
 

Mod. 01 – Grandezas Químicas (pag. 02 a 11 + exercícios da apostila + 
slides enviados via e-class) 

Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 45 + exercícios da apostila + slides 
enviados via e-class) 

 

Avaliação Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 

Artes – Professor Erick 

AT
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

Até 03/11 
 

10 

Vanguardas europeias: Fauvismo 
e Cubismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

 

1. Pintura Fauvista 
Individual 5 pontos 
Qualidade da pintura (*) 2,0 pts. 
Cores fortes: 1,0 pto. 
Alto contraste: 1,0 pto. 
Ausência de realismo: 1,0 pto. 
 

2. Desenho cubista 
Individual 3 pontos 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Uso de tonalidades: 1,0 pto. 
Complexidade do desenho: 1,0 pto. 
 
3. Questionário (CPB Prova) 
Individual 2 pontos 
Fauvismo e Cubismo: 2 pts. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um 
processo, serviço ou produto. A qualidade 
da pintura, nas atividades de artes, consiste 
em um trabalho realizado sem borrões, sem 
espaços em branco e executado dentro do 
espaço delimitado pelo desenho 

AT
2 Até 01/12 

 
10 

Vanguardas europeias: Dadaísmo 
e Surrealismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

1. Escultura ready-made 
Individual ou dupla 3 pontos 
Mínimo de 3 objetos: 1,0 pto. 
Estabilidade da escultura: 1,0 pto. 
Ficha descritiva (título e descrição): 1,0 pto. 
 

2. Atividade xerox 
Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
3. Desenho surrealista 
Individual 3 pontos 
Uso correto do tema: 1 pto. 
Espaço da folha utilizado: 0,5 pts. 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Complexidade: 0,5 pts. 
 



 
 
 

  
 

4. Atividade xerox 
Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um 
processo, serviço ou produto. A qualidade 
da pintura, nas atividades de artes, consiste 
em um trabalho realizado sem borrões, sem 
espaços em branco e executado dentro do 
espaço delimitado pelo desenho 

 
 
 
 
 
 
 

Aprof. Física - Professor Luciano 

AT1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 a 
07/11 

 
10,0 Meio ambiente, fichas 1 a 4. 

Trabalho- Apresentar experimento 
relacionado a utilidade de roldanas para 
levantamento de peso, feito de papelão 
ou outro material desejável em dupla. 
Acabamento- 5,0 ptos 
Funcionamento- 5 ptos 

AT2 01 e 02/12 10,0 
Meio ambiente e 
sustentabilidade, fichas 5 a 8. 

Trabalho- Apresentar experimento 
relacionado a engrenagem de 
transmissão, feito de papelão ou outro 
material desejável em dupla. 
Acabamento- 5,0 ptos 
Funcionamento- 5 ptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 

Ed. Física - Professora Sheila – 1ºEMB 

AT1 

DATA VALOR 
OBJETO DE CONHECIMENTO 

(Conteúdo) 
ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 
á 

11/11 
 

10,0 Ginástica de condicionamento físico 

Os alunos farão um 
teste de cooper de 12 
minutos (Resistência de 
resistência). 

AT2 

21/11 

á 
02/12 

 

10,0 
Ginástica de condicionamento físico e 

consciência corporal 
 

Lista de exercício no 
CPB prova com 10 
questões referentes a 
ginástica de 
condicionamento físico e 
consciência corporal. 

 

PROD  

05/10 

á 
02/12 

 

10,0 Esportes, jogos e brincadeiras e ginástica. 

Os alunos precisam 
participar da aula, 
executando na prática 
todas as atividades 
propostas no bimestre. 
 

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

Ensino Religioso – Professora Elisabete 

Produtividade 

DATA VALOR 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

17 a 
21/10 

 
10,0 

Caminho a Cristo 
PDF (eclass) 
 

Cada equipe ficará responsável por 
um capítulo do livro Caminho a Cristo. 
Apresentarão que em cada tema 
apresentado que o amor de Deus nos 
surpreende.  
 
Valor 6 pontos 
 
 
Em duplas, criarão um panfleto com a 
princípal mensagem do capítulo lido. 
Critérios: Criatividade e coerência. 
 
Valor 4 pontos 
 

Produtividade até 
25¹11 

10,0 

Modulo 1 O crucificado: 
A visão de jesus sobre a 
Cruz, o pecado e a 
salvação. 
 
Módulo 2 A ascensão: a 
visão de Jesus sobre o 
cristianismo, 
 

Leituras, debates e relatório sobre os 
temas: 
 
 
Modulo 1 O crucificado: A visão de 
jesus sobre a Cruz, o pecado e a 
salvação. 

1. Cenário de agonia 
2. Foi por você 

 
Módulo 2 A ascensão: a visão de Jesus 
sobre o cristianismo, 
       1 Palavras de Despedidas 
       2. O trabalho continua 
 



 
 
 

  
 

Pesquisas Bíblicas págs: 03,13, 14, 22, 
26, 29, 31. 
Exercícios das págs: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 
21, 23, 24, 30. 
 

 
 
 

Projeto de Vida – Professora Elisabete 

Produtividade 

DATA VALOR 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

03 /10 
a 

25/11 
 

10,0 

Tema 4: Mundo de 
Possibilidades 
 
 

Desenvolver as seguintes atividades 
no portifólio (valor 4) 
 
A 
Entrevista com um profissional pág 
67 
 
 
. Escolhas para a vida: Problema mal 
resolvido e problema bem resolvido 
pág 72. 
 
. Escolhas para a vida pág. 76 e 80. 
 
 
Exercícios individuais (valor 6) 
 
Trilha 13: O Mundo profissional págs 
63 a 67; 
 
Trilha 14: Meu Mundo Profissional 
págs 68 a 72; 
 
Trilha 15: O Mercado de Trabalho 
digital págs 73 a 76; 
 
Trilha 16: O que eu Almejo págs 77 a 
80. 
 
 



 
 
 

  
 

03 
/10 a 
25/1

1 
 

   

Trabalho em grupo: 
Seminário desenvolvido em 
cima do tema sorteado. 
Microscópio. 
Critérios de avaliação: 

1. Apresentação 
(individual) (2,5) 

2. Power point (2,0) 
3. Exposição do 

tema (2,5) 
4. Conclusão (1,0) 
5. Pergunta para os 

alunos que estão 
assistindo a 
apresentação. 
(1,0) 

6. Chamada oral 
para o grupo 
sobre a 
apresentação 
(1,0) 
 
Total: 10,0 Pontos  
 
Roteiro postado no 
e-class. 

 

AT2    6,0  Tecnologia e 
Meio Ambiente 

 Trabalho em dupla: 
Construção de um 
microscópio caseiro. 
Critérios de avaliação: 

 Desenvolvimento 
em sala de aula 
(1,0) 

7. Funcionamento. 
(2,5) 

8. Estética (2,5) 
 
Total : 6,0 Pontos  
 
Roteiro postado no 
e-class. 

 

    4,0  Tecnologia e 
Meio Ambiente 

Fichas 5 à 8 preenchidas 
corretamente do itinerário 
formativo integrado de 
aprofundamento de biologia.  
Págs. 113 à 120. 

 



 
 
 

  
 

 
 

Matemática - Professor DÉCIO  1º EM B - INVESTIGAÇÃO 

   DATA   VALO
R   

OBJETO DE 
CONHECIMENTO   

(Conteúdo)  
ATIVIDADE AVALIATIVA   

A   
V  
A  
L   
I 
A   
Ç  
Ã  
O  
-  
A   
T   
S   
   

07/10/2022 
P/ 

14/10/2022 

3,5  (AT1) - LISTA 01   
☒ Lista de exercícios em folha  

Matemática básica (M.M.C E M.D.C)           

14/10/2022 
P/ 

21/10/2022 

3,5  
   

(AT2) - LISTA 02   
   

☒ Lista de exercícios em folha   
ESTATÍSTICA 1 

21/10/2022 
P/ 

04/11/2022   

10,0   
   

   

☒ Cartaz de história da 
matemática 

(média, desvio médio, variância e 
desvio padrão). Será montado um 
cartaz em grupo(4 alunos), com o 

tema acima descrito, contendo 
onde na história aconteceu a 

introdução deles e quais 
matemáticos falaram sobre eles.  

Critérios de Correção:  
Cartaz claro, limpo e bem organizado.      
(2,0)  
Nome de um matemático envolvido 
onde na história aconteceu a entrada 
dos cálculos.                          (2,0)  
Colocou um exemplo com uma tabela 
de frequência.                                         
(2,0)  
Chegou à solução satisfatória e 
esperada.                                                                                             
(2,0) 
Definição de cada item estudado                                  
(2,0) 

 

TODAS AS 
SEMANAS 

3,0   (TA1) TAREFAS(SALA/CASA)  CADERNOS/APOSTILAS/LISTAS   

 
 



 
 
 

  
 

 

Aprofundamento em Química – Professora Tatiane 

AT
1 

  OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

05/10 
a  

04/11 
10 

Aplicação das Etapas do 
Método Científico - Observação 

de Fenômenos e Coleta de 
Dados. 

Apostila de aprofundamento – 
Fichas 4 ao 8, mais os materiais 

publicados via e-class.  

Estudo prático do uso de fertilizantes 
comparado ao processo orgânico na 
agricultura.  
O uso de diferentes manejos na 
agricultura, será abordado. Em grupo, os 
alunos deverão executar, observar e 
comparar os resultados, que serão 
registrados a cada semana. No final do 
processo, uma tabela, ou gráfico, deverá 
ser elaborado, para demonstrar a 
progressão dos resultados.  
Posteriormente, serão utilizados para a 
elaboração do artigo.  

AT
2 

25/11 10 

Divulgação da ciência, através 
da publicação de artigos. 

O material para consulta será 
publicado via e-class.  

 

Para a elaboração do artigo, os alunos 
utilizarão os resultados obtidos na 
atividade 1.  
O grupo anterior será mantido, e juntos 
deverão montar um artigo com as 
seguintes etapas: 
 
Etapa 1 - Introdução (2,0) 
Apresentação de informações sobre o 
tema, a justificativa para a investigação 
e o objetivo.  
 
Etapa 2 - Método (2,0) 
Descrição do tipo de estudo, da amostra 
e dos procedimentos.  
 
Etapa 3 – Resultados (2,5) 
Apresentação dos fatos revelados pela 
investigação 
 
Etapa 4 - Discussão (2,5) 
Interpretação dos resultados, 
comparações e conclusão.  
 
Etapa 5 – Bibliografia (1,0) 

 
 
 



 
 
 

  
 

 
 

Gramática - Professora Lisiane 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

24 a 28/10 
Serão 
definidas 
pela 
professora 
de acordo 
com os dias 
de aula em 
casa turma 

10,0 
Romantismo (Módulos 1 e 2 da 
Apostila de Literatura - 4º Bimestre) 

Apresentar e Representar o trecho de 
uma obra literária do Romantismo 
Brasileiro. Este trecho será definido por 
sorteio em sala de aula. Trabalho feito 
em grupos compostos pelo máximo de 5 
alunos. 
Serão avaliados: 

 Fidelidade a obra – 2,0 
 Criatividade – 2,0 
 Caracterização - 2,0 
 Conhecimento do trecho – 3,0 
 Organização do grupo e Respeito 

as apresentações dos outros – 1,0 

AV 2  10,0 

Palavras conectivas (preposições 
e conjunções) Apostila de 

Português - páginas 7 a 12 + 
materiais postados no e-class. 

Concordância Nominal – Apostila 
de Português - páginas 35 a 39 + 

materiais postados no e-class 

Avaliação escrita, sem consulta, em sala 
de aula 

 

PRO
D  

7 a 11\ 11 
A 

professora 
definirá a 
data exata 
de acordo 

com os dias 
de aulas em 
cada turma 

7,0 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 

Concordância Nominal e Leis 
Apostila de Português - páginas 

29 a 39 + materiais postados no e-
class. 

 
 
 
 
 

Conteúdo do bimestre (Apostila 
Português e Literatura) 

 Produção de uma História em 
Quadrinhos sobre leis, contendo 
regras e explicações sobre 
concordância nominal. 
(Atividade feita em duplas em 
papel canson) 

Será avaliado: 
 Capricho e Criatividade – 2,0 
 Conteúdo apresentado de forma 

correta na história - 5,0 
 

 Atividades na apostila  
 
 

    

 
 
 



 
 
 

  
 

Aprofundamento Biologia – 1º Ano B - Professora  Kellyn  

AT1  

DATA  VALOR  OBJETO DE CONHECIMENTO  ATIVIDADE AVALIATIVA  

 10,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Trabalho em grupo: Seminário 
desenvolvido em cima do tema 
sorteado. 
Microscópio. 
Critérios de avaliação: 

 Apresentação (individual) 
(2,5) 

 Power point (2,0) 
 Exposição do tema (2,5) 
 Conclusão (1,0) 
 Pergunta para os alunos que 

estão assistindo a 
apresentação. (1,0) 

 Chamada oral para o grupo 
sobre a apresentação (1,0) 
 
Total: 10,0 Pontos  
 
Roteiro postado no e-class. 

AT2    6,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

 Trabalho em dupla: Construção de um 
microscópio caseiro. 
Critérios de avaliação: 

 Desenvolvimento em sala de 
aula (1,0) 

 Funcionamento. (2,5) 
 Estética (2,5) 

 
Total: 6,0 Pontos  
 
Roteiro postado no e-class. 

    4,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Fichas 5 à 8 preenchidas corretamente do 
itinerário formativo integrado de 
aprofundamento de biologia.  
Págs. 113 à 120. 

*Sujeito a alterações 



 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

1º Ensino Médio C – Ciências Natureza  
 4º BIMESTRE         ANO: 2022 

 
 
 

AV 2 - 4º Bimestre 

28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

 
Química 

Geografia 
 

Matemática L. Portuguesa 
Física 

REC – 4º Bimestre 

06/12 07/12 08/12 09/12 12/12 

Argumentação 
História 

Inglês 
Biologia 

Química 
Geografia Matemática 

L. Portuguesa 
Física 

 
 
 

Orientações importantes:  
   
As atividades avaliativas que irão compor a nota da AV1 serão realizadas em sala de aula. Elas utilizarão 

recursos variados, com data informada via e-class. É importante salientar que para essas 
atividades não teremos segunda data de entrega. A falta de participação e/ou entrega na data estipulada 
indica recuperação no final do bimestre.  

Fiquem atentos às datas de entrega das atividades que irão compor a nota da 
produtividade. Se entregues   na data estipulada podem valer até 100% da nota atribuída. Após essa 
data, o valor máximo da atividade passa a ser 70% da    nota e deve ser entregue na próxima aula da 
matéria em questão.  
As produtividades e trabalhos serão solicitados pela plataforma e-class, com a descrição do critério de 

correção e orientações  pertinentes.  
 

    Atenciosamente 
    Equipe pedagógica 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS  
 
 
 

Argumentação - Professora Marcia 

AV 1 

DAT
A 

VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

4 a 
11/1

0 
13 a 
19/1

0 
01 a 
05/1

1 
 

10,0 
cada 

redação 
e o 

debate 

PROPOSTA 01 – plataforma imaginie – Tema: Os 
mecanismos que sustentam a desigualdade social em 

território brasileiro” 
PROPOSTA 02 – plataforma imaginie – Tema a ser 

definido 
PROPOSTA 03 – CPB prova – Tema a ser definido 

  
 
 

Elaboração das redações 
na plataforma imaginie e 

no CPB prova 
Cada redação valerá de 0 

a 10,0 
Correção padrão ENEM 
 

AV 2  10,0 

Interpretação de texto - Argumentação e proposta 
de intervenção - Apostila de argumentação 

capítulos 03 e 04 
 

Avaliação escrita  
 

PRO
D  

 7,0 Exercícios de interpretação de texto Atividade no CPB prova 

 3,0 Lições de classe e case 
Exercícios da apostila e no 
CPB prova 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIOLOGIA – Professora Franciele 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

01/11 e 
03/11 

10,0 Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 

Fazer um cartaz à mão sobre "Fases 
gestacionais" em grupo (até 5 pessoas)  

 Capricho- 2,0  
 Fases gestacionais- 2,0  
 Desenhos- 2,0  
 Chamada oral- 4,0 (03/11) 

AV 2  10,0 

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal (pág. 
19 a 34) 

Prova alternativa/ dissertativa  

PRO
D  

22/11 5,0  

Módulo 1- Embriologia animal 
(pág. 2 a 13) 
Módulo 2- Histologia animal (pág. 
19 a 34)  
Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

Fazer exercícios da apostila  

23/11 5,0  Módulo 3- Origem da vida (pág. 
40 a 54) 

Fazer um cartaz impresso ou desenhado 
sobre teorias criacionistas/ 
evolucionistas (será dividido os temas 
em sala de aula) 

 Capricho- 1,0 
 Imagens e/ ou desenho- 1,0 
 Definição das teorias- 3,0  

Obs.:  
Fazer em folha A4 impresso e/ou 
desenhado; 
Atividade individual;  

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Física – Prof.ª Kellyn Cristina    - 1º Anos 

  

DATA VALO
R   

OBJETO DE CONHECIMENTO   
(Conteúdo)   ATIVIDADE AVALIATIVA   

24/10 
à 

28/10 
 10  Leis de Kepler, Gravitação – Módulo 1 

Trabalho em dupla.   
Atividade1:Trabalho Lúdico – História 
em quadrinho. 
Critérios de avaliação: 

1. Criatividade (2,0) 
2. Exposição do tema (3,0) 

 
Total: 5,0 Pontos  

Atividade 2: Composição de um 
INFOGRÁFICO contendo as 3 leis de 
Kepler em cartolina. 
 
Critérios de avaliação: 

3. Criatividade (2,0) 
4. Exposição do tema (3,0) 

 
Total: 5,0 Pontos  

AV 2       10 Estática – Módulo 2 - Pag. 33 à 49 Atividade individual SEM consulta  

PRO
D    

 
21/11 

à 
25/11  

2  Estática 

Atividade em dupla 
Infográfico contendo “A influência da 
lua sobre as marés” 
 Critérios de avaliação: 
Representação correta da influência da 
lua nas marés em papel canson com 
margem de 2cm. 

21/11 
à 

25/11   
2  Estática   

Relatório individual do filme “A 
TRAVESSIA” – No relatório precisa 
conter a parte física encontrada no 
filme. 

    
21/11 

à 
25/11  

 3 
Trabalho Prático 

Tema: Estática 

Atividade em dupla 
“NA PRÁTICA” – Pag 39 Torre de Pisa 
de papel. 
Critérios de avaliação: Construção 
correta da torre de Pisa de papel. 

    3 

Produção e Fixação do Conteúdo  
Resolução das tarefas de forma completa 
(Com cálculos se necessário), 
apresentadas na data solicitada. Caso falte, 
apresentar a tarefa na aula seguinte.  

Tarefa de casa/classe    

 



 

 

Geografia – Professor: Marcos Dihl - 1º EM 

AV1  

DATA  VALOR  
OBJETO DE 

CONHECIMENTO  
ATIVIDADE AVALIATIVA  

1ºEMA 
(01/11)  

 
1ºEMB 
(01/11)  

 
1º EMC 
(01/11) 

10,0 

Módulo 3 – Demografia: 
migrações (páginas 42 a 56).  
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 
 
 

Atividade Individual com consulta (livro e 
caderno pessoal).  
Será realizado no horário de uma aula no 
dia agendado 
Cópias de colegas receberão nota zero. 
Realizar um sumário executivo sobre 
demografia e migrações (Módulo 3). 
O aluno deverá escolher um dos 3 
problemas propostos pelo professor, no 
dia da avaliação, para propor soluções 
no sumário executivo. 
Critérios: 
1- Apresentar o contexto e o problema 
que precisa de uma proposta de solução 
(contextualizar - Qual é o problema?) (3 
pontos); 
2- Explique a importância da solução 
deste problema (justificar - Porque 
precisa de solução?) (2 pontos) 
3- Proponha uma solução ou projeto 
para o problema apresentado, e como 
ela irá solucionar o problema (Criar - 
Como pode ser resolvido?) (3 pontos) 
4- Explique o que acontecerá quando a 
proposta for concluída (visualizar o 
resultado - o que mudará?) (2 pontos) 

AV2   10,0 

Modulo 1 - Questões 
Socioambientais (páginas 2 a 
24) 
E estudar os Mapas mentais, 
power points, e materiais 
disponibilizados em sala de 
aula e no e-class. 

Atividade Avaliativa – Impressa em aula 

PRODUTI
VIDADE  

POCKET LAPBOOK: (valor 10,0) 
Módulo 2 - Estudos Populacionais (páginas 25 a 41) 
Trabalho Individual (cópias de colegas receberão nota zero) 
Critérios: 
1- Fazer em papel tamanho A4  (com gramatura semelhante ao papel de cadernos de desenho) (1 
ponto) 
2- Mencionar um aspecto de cada um dos temas a seguir: Conceitos demográficos; Estrutura 
populacional; População, recursos e trabalho (3 pontos) 
3- Utilizar pelo menos: uma dobradura; uma colagem; uma imagem. (3 pontos) 



 

4- Não fugir do tema (assunto do capítulo) (3 pontos) 
Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022. 

RECUPERAÇÃO   
Modulo 1 - Questões Socioambientais; 
Módulo 2 - Estudos Populacionais; 
Módulo 3 – Demografia: migrações 

 
 
 
 
 

História - Bruno 

A
V
1 

DATA VALOR OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

1A-25/10 
1B-24/10 
1C-24/10 

 

10 

Módulo 4 - 

Diversidade cultural na 

América indígena 

(pgs.45-56) 

Cartaz sobre os povos pré-colombianos: 
 Temas sorteados pelo professor 
 Grupos de 2-5 integrantes 
 Trabalho feito na sala 
  Divisão das notas: 

2,0 = Cinco imagens ou ilustrações no mínimo  
2,0 = Título bem-feito e bem destacado 
2,0 = Textos distribuídos pelo cartaz 
2,0 = Nenhum erro ou rasura 
2,0 = Participação ativa de todos os participantes 
 

A
V
2 

 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade 
cultural na 
América 
indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – 
Antigo regime 
e Sistema 
Colonial 
(pgs.2-18) 

 Módulo 2 – 
Brasil colonial: 
política, 
economia e 
sociedade 
(pgs.19-31) 

Atividade Avaliativa impressa – realizada na aula. 
 



 

 Módulo 3 - 
Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América 
portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão 
territorial e 
holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

P
R
O
D
U
T 
I 
V 
I 
D
A
D
E 

PRODUTIVID
ADE 10 

 Módulo 4 – 
Diversidade 
cultural na 
América 
indígena 
(pgs.45-56) 

 Módulo 1 – 
Antigo regime 
e Sistema 
Colonial 
(pgs.2-18) 

 Módulo 2 – 
Brasil colonial: 
política, 
economia e 
sociedade 
(pgs.19-31) 

 Módulo 3 - 
Diáspora 
Africana e 
escravidão na 
América 
portuguesa 
(pgs.32-44) 

 Módulo 4 - 
Expansão 
territorial e 
holandeses no 
Brasil colonial 
(pgs.45-56) 

 

7,0 – Podcast: 

 Individual 

 Temas que os alunos poderão escolher: 
- A colonização portuguesa do Brasil 
- O tráfico escravista no Atlântico  
- Fugas, resistências e quilombos 
- Invasões francesa e holandesa ao Brasil 
- 13 colônias inglesas 

  
Divisão das notas: 
3,0 - áudio de 5 minutos no mínimo 
3,0 - conteúdo correto, bem pesquisado e 
bem apresentado 
1,0 - áudio (ou vídeo) postado no YouTube 
(Essa atividade será postada no E-class) 
Entrega: de 16/11/2022 até 25/11/2022 

  

3,0 – Apostila:  

 módulos 1-4 (pgs.2-56) 



 

RECUPERAÇÃO  

 Módulo 4 – Diversidade cultural na América 
indígena (pgs.45-56) 

 Módulo 1 – Antigo regime e Sistema 
Colonial (pgs.2-18) 

 Módulo 2 – Brasil colonial: política, 
economia e sociedade (pgs.19-31) 

 Módulo 3 - Diáspora Africana e escravidão 
na América portuguesa (pgs.32-44) 

 Módulo 4 - Expansão territorial e holandeses 
no Brasil colonial (pgs.45-56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inglês – Professora Merlyn 

AV
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

 10,0 
Adverbs (frequency, time, place 
and manner). Páginas 6 e 7. 
 

Avaliação presencial e em grupo 
 
Montagem de um jogo com perguntas e 
respostas em inglês, estilo tabuleiro, em 
cartolina, utilizando o conteúdo gramatical 
“Adverbs”. Além da apresentação do jogo, os 
alunos deverão escrever as regras em inglês. 
 
Pontuação: 
Apresentação do jogo e explicação de como se 
jogar = 5,0 
Aplicação correta da gramática = 2,0 
Regras = 3,0 
 

AV
2 

 10,0 

Interpretação de texto, Adverbs, 
Relative clauses, Future. Páginas 
6 a 29. 
 

Avaliação presencial e individual 
 

PR
O

D
U

TI
VI

D
A

DE
 

Produtividade 1 – valor 4,0 (em dupla) 
Let´s write – atividade da página 15 e 16. Descrição de características de personalidade de um 
colega, em inglês. 
 
Produtividade 2 – valor 3,0 (individual) 
Priorities checklist – atividade da página 19. Escrita de lista de prioridades que o aluno deseja 
cumprir durante o mês, em inglês. 
 
Tarefas e participação em aula – valor 3,0 
Leitura e interpretação de texto, Adverbs, Relative clauses, Future, páginas 2 a 32. 
 

RECUPERAÇÃO  Interpretação de texto, Adverbs, Relative 
clauses, Future, páginas 2 a 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Química – Professora Camila 

A
V
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

Até 04/11 10 

 

Mod. 01 – Grandezas Químicas 
(pag. 02 a 11 + exercícios da 

apostila + slides enviados via e-
class) 

 

 

                          Mapa mental  

           

A atividade será realizada em sala de aula, 

em grupos de até 5 alunos, com consulta ao 

material (apostila e anotações do caderno), 

devendo ser entregue na data da realização (não 

existe segunda data de entrega por se tratar de 

AV1). 

O mapa mental será feito em cartolina 

(fornecida pelo colégio). 

         Os itens que devem constar no mapa 

mental são: 

Tema principal: Grandezas Químicas  

Subtópicos principais: Massa atômica / 

Massa molecular / Massa molar / Mol / 

Constante de Avogadro / Volume 

         Tópicos relacionados aos subtópicos: 

Conceitos/definições (de forma resumida e 

objetiva), quando usar cada valor, valores 

padrões de cada grandeza e suas respectivas 

unidades de medida. Cada grandeza deverá ter 

um exercício resolvido como exemplo (os 

exercícios serão sorteados no dia, em sala de 

aula). Serão 7 exercícios no total, um para cada 

grandeza). 

  

CRITÉRIOS AVALIATIVOS: 

- Conceito/definição, valor padrão e 

unidade de medida de cada grandeza - 0,5 ponto 

cada (3 pontos no total) 



 

         - Exercícios resolvidos exemplificando 

cada grandeza - 1 ponto cada (6 pontos no 

total) 

- Layout (aparência, capricho) - 0,5 ponto 

- Estrutura (como deve ser feito um mapa 

mental) - 0,5 ponto 

 

A
V
2 

28/11 a 02/12 10 

 
Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 
45 + exercícios da apostila + slides 

enviados via e-class) 
 

Avaliação Presencial 

P
R
O
D
U
TI
VI
D
A
D
E 

 
      Atividade: Representação de compostos químicos (em sala, individual, duplas ou trios) – 7 pontos 
          
      A atividade deverá ser feita em trios e será realizada em sala de aula. 
      Cada trio receberá uma folha de atividade com o nome e a fórmula molecular de uma determinada substância. 
      Referente ao conteúdo aprendido nos Módulos 01 e 02, a partir da fórmula molecular da substância, indicar: 
      - Fórmula mínima – 1,0 ponto 
      - Massa molar – 1,0 ponto 
      - Tipos e quantidades de átomos envolvidos e suas respectivas massas atômica – 2,0 pontos 
      - Fórmula percentual – 1,0 ponto 
      - Fórmula estrutural – 1,0 ponto 
      - Principal aplicação (utilidade) – 1,0 ponto 
  
      Critérios avaliativos: 
      - Preenchimento correto de todas as informações solicitadas (7 pontos no total) 
  
      Conteúdo: Mod. 02 – Representação de compostos químicos (pag. 12 a 19 + exercícios da apostila + slides 
enviados via e-class) 
 
     Lições de casa e classe: 3 pontos 
 

 
RECUPERAÇÃO 

 
Mod. 01 – Grandezas Químicas (pag. 02 a 11 + exercícios da apostila + 

slides enviados via e-class) 
Mod. 03 – Radioatividade (pag. 26 a 45 + exercícios da apostila + slides 

enviados via e-class) 
 

 
Prova presencial 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ed. Física - Professora Sheila – 1ºEMC 

AT1 

DATA VALOR 
OBJETO DE CONHECIMENTO 

(Conteúdo) 
ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 
á 

11/11 
 

10,0 Ginástica de condicionamento físico 

Os alunos farão um 
teste de cooper de 12 
minutos (Resistência de 
resistência). 

AT2 

21/11 

á 
02/12 

 

10,0 
Ginástica de condicionamento físico e 

consciência corporal 
 

Lista de exercício no 
CPB prova com 10 
questões referentes a 
ginástica de 
condicionamento físico e 
consciência corporal. 

 

PROD  

05/10 

á 
02/12 

 

10,0 Esportes, jogos e brincadeiras e ginástica. 

Os alunos precisam 
participar da aula, 
executando na prática 
todas as atividades 
propostas no bimestre. 
 

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artes – Professor Erick 

AT
1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

Até 03/11 
 

10 

Vanguardas europeias: Fauvismo 
e Cubismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

 

1. Pintura Fauvista 
Individual 5 pontos 
Qualidade da pintura (*) 2,0 pts. 
Cores fortes: 1,0 pto. 
Alto contraste: 1,0 pto. 
Ausência de realismo: 1,0 pto. 
 

2. Desenho cubista 
Individual 3 pontos 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Uso de tonalidades: 1,0 pto. 
Complexidade do desenho: 1,0 pto. 
 
3. Questionário (CPB Prova) 
Individual 2 pontos 
Fauvismo e Cubismo: 2 pts. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um 
processo, serviço ou produto. A qualidade 
da pintura, nas atividades de artes, consiste 
em um trabalho realizado sem borrões, sem 
espaços em branco e executado dentro do 
espaço delimitado pelo desenho 

AT
2 Até 01/12 

 
10 

Vanguardas europeias: Dadaísmo 
e Surrealismo 

(Assunto disponibilizado em 
arquivos no e-class) 

 

1. Escultura ready-made 
Individual ou dupla 3 pontos 
Mínimo de 3 objetos: 1,0 pto. 
Estabilidade da escultura: 1,0 pto. 
Ficha descritiva (título e descrição): 1,0 pto. 
 

2. Atividade xerox 
Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
3. Desenho surrealista 
Individual 3 pontos 
Uso correto do tema: 1 pto. 
Espaço da folha utilizado: 0,5 pts. 
Qualidade da pintura (*): 1,0 pto. 
Complexidade: 0,5 pts. 
 
4. Atividade xerox 



 

Individual ou dupla 2 pontos 
Questionário: 1,0 pto. 
Cruzadinha: 1,0 pto. 
 
(*) Qualidade da pintura 
Qualidade é o nível de perfeição de um 
processo, serviço ou produto. A qualidade 
da pintura, nas atividades de artes, consiste 
em um trabalho realizado sem borrões, sem 
espaços em branco e executado dentro do 
espaço delimitado pelo desenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprof. Física - Professor Luciano 

AT1 

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

31/10 a 
07/11 

 
10,0 Meio ambiente, fichas 1 a 4. 

Trabalho- Apresentar experimento 
relacionado a utilidade de roldanas para 
levantamento de peso, feito de papelão 
ou outro material desejável em dupla. 
Acabamento- 5,0 ptos 
Funcionamento- 5 ptos 

AT2 
01 e 02/12 

 
10,0 

Meio ambiente e 
sustentabilidade, fichas 5 a 8. 

Trabalho- Apresentar experimento 
relacionado a engrenagem de 
transmissão, feito de papelão ou outro 
material desejável em dupla. 
Acabamento- 5,0 ptos 
Funcionamento- 5 ptos 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Professor DÉCIO  1º EM C – INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 

   DATA   VAL
OR   

OBJETO DE CONHECIMENTO   
(Conteúdo)  

ATIVIDADE AVALIATIVA   

A   
V  
A  
L   
I 
A   
Ç  
Ã  
O  
-  
A   
T   
S   
   

07/10/2022 
P/ 

14/10/2022 

3,5  (AT1) - LISTA 01   
☒ Lista de exercícios em folha  

Matemática básica (M.M.C E M.D.C)           

14/10/2022 
P/ 

21/10/2022 

3,5  
  
   

(AT2) - LISTA 02   
   

☒ Lista de exercícios em folha   
ESTATÍSTICA 1 

21/10/2022 
P/ 

04/11/2022   

10,0   
  
   

   

☒ Cartaz de história da 
matemática 

(média, desvio médio, variância e 
desvio padrão). Será montado um 
cartaz em grupo (4 alunos), com o 

tema acima descrito, contendo 
onde na história aconteceu a 

introdução deles e quais 
matemáticos falaram sobre eles.  

Critérios de Correção:  
Cartaz claro, limpo e bem-organizado.                                   
(2,0)  
Nome de um matemático envolvido 
onde na história aconteceu a entrada 
dos cálculos.                                       
(2,0)  
Colocou um exemplo com uma tabela 
de frequência.                                                       
(2,0)  
Chegou à solução satisfatória e 
esperada.                                                                                             
(2,0) 
Definição de cada item estudado                                  
(2,0) 

   

TODAS AS 
SEMANAS 

3,0   
   

(TA1) TAREFAS(SALA/CASA)  CADERNOS/APOSTILAS/LISTAS   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática - Professor DÉCIO  1º EM C - GERAL 

AV 1   

DATA   VALO
R   

OBJETO DE CONHECIMENTO   
(Conteúdo)  

ATIVIDADE AVALIATIVA   

ÚLTIMA 
SEMANA DE 
OUTUBRO   
DE 24/10 A 

28/10   

10,0  
  

Apostila 2º SEMESTRE - Modulo 1 
(ESTATÍSTICA): 

 1. entendendo as medidas de 
variabilidade/2. Definindo fórmulas 
para as medidas de variabilidade/3. 
Representação gráfica (páginas 2 a 

27)  

Será uma apresentação em grupo (4 
alunos) que receberá um objeto do 
conhecimento descrito no módulo 1. 
Deverá conter em folha o cabeçalho 
completo com identificação do grupo e o 
exercício explicado com sua resolução. A 
avaliação se dará da seguinte forma:   

Critérios de Correção:  
Clareza e interpretação do exercício.                                    
(2,0)  
Organizou uma sequência lógica e 
coerente.                                           
(2,0)  
Seguiu as etapas dos algoritmos de 
forma correta.                                             
(2,0)  
Chegou à solução satisfatória e 
esperada.                                           
(2,0)  
Concluiu e entregou no tempo 
proposto (máximo 10 minutos). (2,0) 

 
 

AV 2   01/11   
10,0  

  

Apostila 2º SEMESTRE - Modulo 2 
(GEOMETRIA ANALÍTICA): 

 1. Alinhamento de três pontos/2. 
Retas/ 3. Posição relativa entre duas 
retas/4. Circunferência (páginas 28 a 

48) 

SEMANA DE PROVA PRESENCIAL E ESCRITA   

P   
R   
O   

07/10/202
2 P/ 

21/10/202
2 

1,0   (AT1) - LISTA 01   
☒ Lista de exercícios em folha  

Matemática básica (M.M.C E M.D.C)           



 

D   
U   
T   
I   
V   
I   
D   
A   
D   
E   
   

14/10/202
2 P/ 

28/10/202
2 

1,0   
   

(AT2) - LISTA 02   
   

☒ Lista de exercícios em folha   
ESTATÍSTICA 

21/10/202
2 P/ 

04/11/202
2   

4,0   
   

(AT3) - LISTA 03   
   

Construção de maquete em grupo (4 
alunos), montando uma casa com suas 
medidas e transferir as medidas para 
escala real, também se dará os cálculos 
de área total e custo de pintura da casa. 
Também é necessário ter uma área de 
plantação com valores de área de 
terreno plantado. Todos os membros do 
grupo precisam organizar suas partes 
separadas e individuais em casa e trazer 
até o dia 04/11/2022 para a montagem e 
apresentação da maquete. 
A avaliação se dará da seguinte forma:   

Critérios de Correção:  
Criatividade, limpeza, organização e 
beleza da maquete.                      (1,0)  
Organizou os cálculos e a sequência 
lógica                                           (1,0)  
Coordenação e cooperação dos 
membros da equipe.                    (1,0)  
Concluiu e entregou no tempo 
proposto (máximo 45 minutos da aula 
de entrega).                                   (1,0) 

  

28/11/202
2 P/ 

11/11/202
2   

1,0   
   

(AT4) - LISTA 04   
   

☒ Lista de exercícios em folha   
GEOMETRIA ANALÍTICA 

TODAS AS 
SEMANAS 

2,0   (TA1) TAREFAS(SALA/CASA)  CADERNOS/APOSTILAS/LISTAS   

REC. ÚNICA (OBJETOS DO CONHECIMENTO DA AV1 E AV2)    PROVA ESCRITA COM 10 QUESTÕES 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Ensino Religioso – Professora Elisabete 

Produtividad
e 

DATA VALOR 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

17 a 
21/10 

 
10,0 

Caminho a Cristo 
PDF (eclass) 
 

Cada equipe ficará responsável por 
um capítulo do livro Caminho a Cristo. 
Apresentarão que em cada tema 
apresentado que o amor de Deus nos 
surpreende.  
 
Valor 6 pontos 
 
 
Em duplas, criarão um panfleto com a 
princípal mensagem do capítulo lido. 
Critérios: Criatividade e coerência. 
 
Valor 4 pontos 
 

Produtividad
e 

até 
25/10 

 10,0 

Modulo 1 O 
crucificado: A 
visão de jesus 
sobre a Cruz, o 
pecado e a 
salvação. 
 
Módulo 2 A 
ascensão: a visão 
de Jesus sobre o 
cristianismo, 
 

Modulo 1 O crucificado: A visão de 
jesus sobre a Cruz, o pecado e a 
salvação. 

1. Cenário de agonia 
2. Foi por você 

 
Módulo 2 A ascensão: a visão de Jesus 
sobre o cristianismo, 
1 Palavras de Despedidas 
2. O trabalho continua 
 
Pesquisas Bíblicas págs: 03,13, 14, 22, 
26, 29, 31. 
Exercícios das págs: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 
21, 23, 24, 30. 



 

 
 
 

Projeto de Vida – Professora Elisabete 

Produtividad
e 

DATA VALO
R 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

03 /10 a 
25/11 

 
10,0 

Tema 4: Mundo de 
Possibilidades 
 
 
 
 

Desenvolver as seguintes atividades no 
portifólio (valor 4) 
 
A 
Entrevista com um profissional pág 67 
 
 
. Escolhas para a vida: Problema mal 
resolvido e problema bem resolvido 
pág 72. 
 
. Escolhas para a vida pág. 76 e 80. 
 
 
Exercícios individuais (valor 6) 
 
Trilha 13: O Mundo profissional págs 
63 a 67; 
 
Trilha 14: Meu Mundo Profissional 
págs 68 a 72; 
 
Trilha 15: O Mercado de Trabalho 
digital págs 73 a 76; 
 
Trilha 16: O que eu Almejo págs 77 a 
80. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aprofundamento em Química – Professora Tatiane 

AT1 

  OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA 

05/10 
a  

04/11 
10 

Aplicação das Etapas do 
Método Científico - Observação 

de Fenômenos e Coleta de 
Dados. 

Apostila de aprofundamento – 
Fichas 4 à 8, mais os materiais 

publicados via e-class.  

Estudo prático do uso de fertilizantes 
comparado ao processo orgânico na 
agricultura.  
O uso de diferentes manejos na 
agricultura, será abordado. Em grupo, os 
alunos deverão executar, observar e 
comparar os resultados, que serão 
registrados a cada semana. No final do 
processo, uma tabela, ou gráfico, deverá 
ser elaborado, para demonstrar a 
progressão dos resultados.  
Posteriormente, serão utilizados para a 
elaboração do artigo.  

AT2 25/11 10 

Divulgação da ciência, através 
da publicação de artigos. 

O material para consulta será 
publicado via e-class.  

 

Para a elaboração do artigo, os alunos 
utilizarão os resultados obtidos na 
atividade 1.  
O grupo anterior será mantido, e juntos 
deverão montar um artigo com as 
seguintes etapas: 
 
Etapa 1 - Introdução (2,0) 
Apresentação de informações sobre o 
tema, a justificativa para a investigação 
e o objetivo.  
 
Etapa 2 - Método (2,0) 
Descrição do tipo de estudo, da amostra 
e dos procedimentos.  
 
Etapa 3 – Resultados (2,5) 
Apresentação dos fatos revelados pela 
investigação 
 
Etapa 4 - Discussão (2,5) 
Interpretação dos resultados, 
comparações e conclusão.  
 
Etapa 5 – Bibliografia (1,0) 

 
 
 



 

 

Gramática - Professora Lisiane 

AV 1 

DATA VALO
R 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
(Conteúdo) ATIVIDADE AVALIATIVA 

24 a 28/10 
Serão 
definidas 
pela 
professora 
de acordo 
com os dias 
de aula em 
casa turma 

10,0 
Romantismo (Módulos 1 e 2 da 
Apostila de Literatura - 4º Bimestre) 

Apresentar e Representar o trecho de uma 
obra literária do Romantismo Brasileiro. 
Este trecho será definido por sorteio em 
sala de aula. Trabalho feito em grupos 
compostos pelo máximo de 5 alunos. 
Serão avaliados: 

 Fidelidade a obra – 2,0 
 Criatividade – 2,0 
 Caracterização - 2,0 
 Conhecimento do trecho – 3,0 
 Organização do grupo e Respeito 

as apresentações dos outros – 1,0 

AV 2  10,0 

Palavras conectivas (preposições 
e conjunções) Apostila de 

Português - páginas 7 a 12 + 
materiais postados no e-class. 

Concordância Nominal – Apostila 
de Português - páginas 35 a 39 + 

materiais postados no e-class 

Avaliação escrita, sem consulta, em sala 
de aula 

 

PRO
D  

7 a 11\ 11 
A 

professora 
definirá a 
data exata 
de acordo 

com os dias 
de aulas em 
cada turma 

7,0 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 

Concordância Nominal e Leis 
Apostila de Português - páginas 

29 a 39 + materiais postados no e-
class. 

 
 
 
 

Conteúdo do bimestre (Apostila 
Português e Literatura) 

 Produção de uma História em 
Quadrinhos sobre leis, contendo 
regras e explicações sobre 
concordância nominal. 
(Atividade feita em duplas em 
papel canson) 

Será avaliado: 
 Capricho e Criatividade – 2,0 
 Conteúdo apresentado de forma 

correta na história - 5,0 
 

 Atividades na apostila - 3,0 
 
 

    

   
 
*Sujeito a alteração 
 
 



 

 
 
 

Aprofundamento Biologia – 1º Ano C - Professora Franciele 

AT1  

DATA  VALOR  OBJETO DE CONHECIMENTO  ATIVIDADE AVALIATIVA  

 10,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Trabalho em grupo (até 5 pessoas): 
Seminário desenvolvido em cima do 
tema sorteado. 
Microscópio. 
Critérios de avaliação: 

 Apresentação (individual) 
(2,5) 

 Power point (2,0) 
 Exposição do tema (2,5) 
 Conclusão (1,0) 
 Pergunta para os alunos que 

estão assistindo a 
apresentação. (1,0) 

 Chamada oral para o grupo 
sobre a apresentação (1,0) 
 
Total: 10,0 Pontos  

 
Roteiro postado no e-class. 

AT2    6,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

 Trabalho em quarteto: Construção de 
um microscópio caseiro. 
Critérios de avaliação: 

 Desenvolvimento em sala de 
aula (1,0) 

 Funcionamento. (2,5) 
 Estética (2,5) 

 
Total: 6,0 Pontos  
 
Roteiro postado no e-class. 

    4,0  Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Fichas 5 à 8 preenchidas corretamente do 
itinerário formativo integrado de 
aprofundamento de biologia.  
Págs. 113 à 120. 

*Sujeito a alteração 
 
 


