
 

 
 
 
 

 Comunicado Nº 090/2019                                                                                                   Curitiba,17 de maio de 2019. 
 
Assunto: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS- 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2º BIMESTRE 
 
 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 

HORÁRIO DE AULAS 
 
Manhã: 7h15 às 12h30. 
Tarde: 13h30 às 17h30. 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA AS AULAS NO CONTRA TURNO: 
 

 

2ª Série – 3ª Feira 
 

 O aluno deverá manter a pontualidade na entrada das aulas (13h30), a tolerância para atrasos é de somente 10 
minutos; caso haja uma necessidade urgente. 

 Comparecer uniformizado; 

 Todas as aulas compõem a grade curricular. Portanto, são obrigatórias, não será permitido ao aluno escolher a 
aula que deseja assistir como também não será permitida a saída antecipada; o aluno que não comparecer a aula 
estará recebendo falta; 

 Provas e atividades avaliativas também ocorrerão no contra turno; 

 O aluno deverá cumprir o código de ética. 
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

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

 
 

1ª SEMANA DE PROVAS 

 13/05 
SEGUNDA 

14/05 
TERÇA 

15/05 
QUARTA 

16/05 
QUINTA 

17/05 
SEXTA 

121  QUI BIO MAT FIS  

122  QUI FIS MAT  BIO 

 
2ª SEMANA DE PROVAS 

 27/05 
SEGUNDA 

28/05 
TERÇA 

29/05 
QUARTA 

30/05 
QUINTA 

31/05 
SEXTA 

121 FIL SOC 
GEO (tarde) 

LIT 
 

 ING 
 

122  SOC 
GEO (tarde) 

LIT  ING 
FIL 

 
3ª SEMANA DE PROVAS 

 10/06 
SEGUNDA 

11/06 
TERÇA 

12/06 
QUARTA 

13/06 
QUINTA 

14/06 
SEXTA 

121 MAT QUI 
HIS   (tarde) 

BIO LP FIS  

122 HIS QUI  
LP    (tarde) 

FIS MAT BIO  
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CPB Provas 

    O CPB Provas é uma ferramenta que visa potencializar o preparo dos alunos para as provas de grande 
escala: ENEM e vestibulares. Durante o bimestre os alunos deverão fazer quatro listas de exercícios, das diversas 
disciplinas, retomando os conteúdos vistos em sala de aula e exercitando a prática de resolução de itens dos 
principais vestibulares e das últimas provas do ENEM. Como consequência, o CPB Provas oferece a oportunidade 
de elevar a nota dos alunos no ENEM e aumenta a chance de aprovação nos vestibulares.   

          Como as listas de exercícios são resolvidas fora da sala de aula, os professores têm antes os resultados 
das turmas, o que auxilia a identificar as dificuldades dos seus alunos, oferecendo dados para uma intervenção 
pedagógica eficaz.  É importante salientar, que as listas são baseadas nos principais exames nacionais e preparam 
os alunos para enfrentá-los. 

As listas de exercícios são online, os alunos poderão fazer até mesmo do próprio celular e o programa 
gera informações para que professores, alunos e pais possam acompanhar o desempenho e desenvolvimento 
individual.  

Solicitamos que os alunos atentem para as datas das listas online, pois esta atividade não tem 
recuperação. Qualquer problema de acesso deve ser informado imediatamente a orientação educacional, 
coordenação pedagógica ou mesmo no TI (técnico da Informática) do nosso colégio. 

Site: https://educacional.cpb.com.br/ 

 

CALENDÁRIO DESCRITIVO DE PROVAS E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 
 

ARTE 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

AT1 - Atividade de Aprendizagem - Impressionismo 
A atividade será entregue em sala. Serão trabalhados exercícios e 
pequenas pesquisas relacionadas com tema da aula. Após a data final de 
entrega a atividade perderá 50% do valor combinado. 

4,0 24 de Maio 

AT2 - Atividade de Aprendizagem - Pós-Impressionismo 
A atividade será entregue em sala. Serão trabalhados exercícios e 
pequenas pesquisas relacionadas com tema da aula. Após a data final de 
entrega a atividade perderá 50% do valor combinado. 

4,0 21 de Junho 

RL1 – Portfólio Insignare  2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT3 - CARTAZ/RELEITURA - Obra renascentista + Criacionismo 10,0 14 de Junho 
 

BIOLOGIA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial: Reino Metaphyta; vegetais de grande porte; Estruturas 
vegetais. 

10.0 Ver calendário de provas 

Prova Bimestral: Histologia e fisiologia vegetal. 10.0 Ver calendário de provas 

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

2.0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT2 – Listas CPB   

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

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

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

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

AT3 - Tarefas diárias – apostila 4.0 Conferência semanal 
 

ENSINO RELIGIOSO 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

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

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT2: Prova Oral: O aluno recebe uma quantidade de páginas de leitura com 
um tema específico, logo após a leitura o professor fará perguntas para cada 
aluno, ele terá 3 oportunidades para responder as perguntas dentro da sala 
de aula.  

3,0 12/05 

AT3: Pesquisa: poderá ser em grupo de 2 a 3 alunos, o tema gerador de 
pesquisa será entregue pelo professor no dia da separação de grupos.  

3,0 06/05 

AT4 :  Tarefas diárias 2,0 Ao longo do Bimestre 
 
 

https://educacional.cpb.com.br/


 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

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

4,0 Durante o Bimestre 

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

 

FILOSOFIA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: 
Módulo 10 – A Prática da Virtude; 
Módulo 11 – Ideologia; 
Módulo 12 – O Poder das Escolhas; 

10,0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT2 : Lista de exercício 1 2,0 Data estipulada para cada 
turma 

AT3:  Lista de exercício 2 2,0 Data estipulada para cada 
turma 

AT4: Tarefas diárias 
Exercícios referentes ao módulo 10 – p. 10 a 17 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo 10; 
 
Exercícios referentes ao módulo 11 – p. 18 a 22; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo11; 
 
Exercícios referentes ao módulo 12 – p. 23 a 30; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo11; 

4,0 Ao longo do bimestre 

 

FÍSICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial: Gases e suas definições e 1ª lei da termodinâmica   10,0 Ver calendário de provas 
Prova Bimestral: Termodinâmica e suas leis  10,0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT2 – Listas CPB   

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

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

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

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

AT3 :  Lista de exercício I - Resolução do banco de questões preparatórios 
para avaliação I  

2,0 Semana antecedente a prova 
parcial 

AT4 :  Lista de exercício II - Resolução do banco de questões preparatórios 
para avaliação II  

2,0. Semana antecedente a prova 
bimestral 

 

GEOGRAFIA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Estudar o resumo da apostila, módulos 1, 2. Dinâmica 
populacional as redes urbanas e economia continental, pág. 2 á 49, mais as 
atividades de aprendizagem da apostila listas CPB - Prova. 

10,0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma. 

AT2 – Listas CPB   
Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 

Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 
Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 
Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3 :  Tarefas diárias para casa: Dinâmica populacional e redes urbanas: 
De Olho no Vestibular. É importante ler as respectivas págs. 2 a 27 para 
responder todas as atividades da pág. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 para 
uma melhor compreensão da dinâmica populacional atual. A entrega das 
atividades de aprendizagem deverá ser realizada em uma folha de papel 
almaço com as respectivas respostas sendo essa a regra principal.  

2,0 Data da entrega 07/05 até 
08/05 

 



 

Obs: Não será aceito tarefas e atividades fora das respectivas datas. 

AT4:  Tarefas diárias para casa: Economia continental: De Olho no 
vestibular. É importante ler as respectivas págs. 36 a 60 para responder 
todas as atividades da pág. 61,62, 63, e 64 para uma melhor compreensão 
a economia mundial. A entrega das atividades de aprendizagem deverá 
ser realizada em uma folha de papel almaço com as respectivas respostas 
sendo essa a regra principal.    
Obs: Não será aceito tarefas e atividades fora das respectivas datas. 

2,0 Data da entrega 21/05 até 
22/05 

 

AT5: Ponto Bônus: Trabalho em sala: O trabalho será dividido em etapas 
para facilitar na elaboração do mesmo.  
1º etapa - Ler o livro apresentado pela revista ReLi no bimestre: Como Jesus 
tratava as pessoas antecipadamente a data da realização do trabalho.   
2º etapa - Responder as respectivas perguntas que será entregue.  
Obs: Não será aceito trabalhos fora das respectivas datas já que o mesmo 
será aplicado em sala. 

1,0 Realização do trabalho 
28/05– turma 122  
29/05 – turma 121 

 

 
 

HISTÓRIA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: 
Módulo 4 / apostila 1 – O Século de Ouro do Brasil Colonial; 
Módulo 5 / apostila 1 – Revolução Francesa;  
Módulo 3 / apostila 2 – O Período Joanino e a Independência do Brasil; 
Módulo 4 / apostila 2 – O Reinado de D´Pedro I. 

10,0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma 

AT2 – Listas CPB   

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

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

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

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

AT3: Tarefas diárias 
Exercícios referentes ao módulo 4 / apostila 1– p. 44 a 59; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo 4; 
 
Exercícios referentes ao módulo 5 / apostila 1– p. 60 a 69; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo 5; 
 
Exercícios referentes ao módulo 3 / apostila 2 – p. 27 a 42; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo 3; 
 
Exercícios referentes ao módulo 4 / apostila 2 – p. 43 a 58; 
Relatórios referentes ás aulas ministradas concernentes ao módulo 4; 
 
Seminário / apresentação de trabalhos  

4,0 Ao longo do bimestre 

 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Prova Bimestral 
Verbos: futuro imperfecto y condicional, Preposiciones, Verbos de cambio 

  10.0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma 

AT2 – Listas de exercícios 3,0 Semana que antecede a prova 
bimestral 

AT3 : Traducción – taller y comparación (tradução e autocorreção) 3,0 17/06 

AT4: Tarefas diárias 2,0 Durante o bimestre 
 
 

LÍNGUA INGLESA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Past perfect , Articles , Used to, Conjunctions 10,0 Ver calendário de provas 
AT1: Insignare (Interdisciplinar) atividade de acordo com a proposta de 
cada turma. 

2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma 

AT2 – Listas CPB   

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



 

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

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

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

AT3 :  Atividades contínuas de sala de aula 2,0 Ao longo do bimestre 

AT4: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Conto, Oração simples: Termos integrantes  10,0 Ver calendário de provas 
AT1 : Insignare (Interdisciplinar) atividade de acordo com a proposta de 

cada turma. 
2,0 Data a ser estipulada para cada 

turma 
AT2 – Listas CPB   
Lista 1 1,0 05/05 a 11/05 
Lista 2 1,0 19/05 a 25/05 
Lista 3 1,0 02/06 a 08/06 
Lista 4 1,0 16/06 a 22/06 

AT3 :  Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

AT 4: Lista: Oração simples: Termos integrantes 2,0 Semana que antecede a prova 
bimestral 

 
 
 

LITERATURA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Livro 1 – Como Jesus tratava as pessoas.  
Venden, Morris L. 
Romantismo no Brasil (romance urbano, indianista, histórico e regionalista 

10,0 Ver calendário de provas 

AT1 : Livro 2 – WHITE, Ellen G. Os Embaixadores. 
Trabalho em grupo (4 pessoas) – a professora explicará melhor o que cada 

grupo deverá fazer.  

  4,0 20/05 a 24/05 

AT2 – Listas CPB   

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

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

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

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

AT3 :  Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 
 
 

MATEMÁTICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial: Relações e equações trigonométricas 10,0 Ver calendário de provas 
Prova Bimestral: Geometria de posição e poliedros / Prismas e pirâmides 10,0 Ver calendário de provas 

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

2,0 Data a ser estipulada para cada 
turma 

AT2 – Listas CPB   

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

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

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

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

AT3 :  Lista de atividades 2,0 Semana que antecede a prova 

AT4: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

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

1,0 Data a ser estipulada para cada 
turma. 

Número da 
proposta de redação 

Orientações   

AT2: 3 ª proposta O Relato Pessoal é uma modalidade textual que 
apresenta uma narração sobre um fato ou 
acontecimento marcante da vida de uma pessoa. 
Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e 
sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual 

3,0 

 

   3ª escrita 06 a 10/05 

3ª reescrita 27 a 31/05 



 

uma narração o relato pessoal apresenta um 
tempo e espaços bem definidos donde o narrador 
torna-se o protagonista da história. 
(https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/) 
O objetivo de um relato pessoal – ou narração 
pessoal – é contar, de forma cativante, uma 
história vivida pelo autor. Quando o relato pessoal 
é bem escrito, ele tem o poder de entreter e, ao 
mesmo tempo, oferecer conteúdo informativo. 
Então, para começar o seu relato, escolha uma 
história que viveu e estruture as ideias de modo 
que elas conduzam o texto para um desfecho 
marcante; e não se esqueça de escrever uma 
abertura arrebatadora, que prenda a atenção do 
leitor logo de cara. 
(https://pt.wikihow.com/Come%C3%A7ar-um-
Relato-Pessoal) 
Assim, o aluno escolherá uma das cinco 
perspectivas propostas para redação (essas 
estarão descritas na folha da proposta de 
produção textual) para a escrita do seu relato 
pessoal. O aluno deverá narrar uma história 
pessoal que conte sobre o porquê ele crê que foi 
feito a imagem e semelhança de Deus, conforme 
narrado em Gênesis, a partir de uma das 
perspectivas propostas. Obs.: Caso o aluno não 
creia na teoria criacionista, a quinta perspectiva é 
sobre uma visão evolucionista. 

 

AT3: 4 ª proposta Gênero: Dissertativo-argumentativo: Com base 
nos textos motivadores apresentados na proposta 
textual e no próprio conhecimento, o aluno deverá 
produzir um texto dissertativo-argumentativo tendo 
como tema: Adolescentes e o vício em games. 
O texto não poderá ultrapassar 30 linhas 

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

AT4: Trabalho bimestral, em grupos, produção de apresentação de livro 2,0 17 a 28 de junho 
(apresentações) 

AT5: Verificação Apostila, caderno e participação (módulo II) 1,0 Ao longo do bimestre 
 
 

QUÍMICA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Mensal: Pressão vapor, volatilidade, termoquímica 10,0 Ver calendário de 
provas 

Prova Bimestral: Lei de Hess, cinética química e fatores interferentes 10,0 Ver calendário de 
provas 

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

2,0 Data a ser estipulada 
para cada turma 

AT2 – Listas CPB   

Lista 1 1,0 05/05 a 12/05 

Lista 2 1,0 12/05 a 19/05 

Lista 3 1,0 19/05 a 26/05 

Lista 4 1,0 26/05 a 01/06 

AT3 : Lista Exercícios propostos 2,0 17/06 

AT4: Tarefas diárias 2,0 Ao longo do bimestre 
 

SOCIOLOGIA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Formação da sociedade brasileira e Florestan Fernandes.   10,0 Ver calendário de provas 
AT1 : Insignare (Interdisciplinar) atividade de acordo com a proposta de cada 
turma. 

2,0 Data a ser estipulada para 
cada turma 

AT2: Tarefas diárias- Módulos 11 e 12.  2,0 ser realizadas no decorrer do 
bimestre 

AT3: Trabalho em grupo (Os alunos deverão apresentar um vídeo, 
propagando positivamente o Brasil. (04 - 06 min de apresentação). 

6,0 Ao longo do bimestre 

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


 

 

PROVA DE 2ª CHAMADA 
 

Haverá prova de 2ª chamada mediante atestado médico, que deverá ser entregue para a orientadora educacional 
no prazo de até 48h após a falta. Não há 2ª chamada do simulado ou da prova Substitutiva (recuperação). Casos 
especiais serão estudados pela equipe administrativa do colégio. 
 

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

PROVA SUBSTITUTIVA (RECUPERAÇÃO) 
 

Todos os alunos do Ensino Médio poderão fazer a prova de recuperação ou substitutiva. Os alunos que estiverem 
abaixo da média poderão recuperar a aprendizagem que será mensurada por essa prova e melhorar a nota, já que 
a nota da recuperação substitui a nota da Prova Parcial e também da Prova Bimestral se for maior. 
Após o término da prova os alunos estrão dispensados das aulas. 
 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 São ofertadas aulas de reforço das disciplinas de Matemática, Química e Física, de acordo com as 

informações da tabela abaixo 
 

 
DIAS E HORÁRIOS 

QUARTA- FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

08/05; 22/05 e 05/06 09/05; 23/05 e 06/06 10/05; 24/05 e 07/06 

13h30 as 14h20 Química 1º Anos Matemática 1º anos Matemática 3º ano 

Física     2º Anos   

14h20 as 15h10 Química 2º Anos Matemática 2º anos Física 3º ano 

Física     1º Anos   

 

 O aluno faltante deve informar-se com os colegas acerca dos conteúdos e tarefas designados pelos professores nos 
dias em que esteve ausente, estudá-los e realizá-las nas datas previstas. Aconselhamos que os alunos realizem suas 
tarefas e revejam conteúdos trabalhados, diariamente, para um acompanhamento eficaz da proposta de trabalho do 
Colégio. 

 Trabalhos, tarefas e atividades escolares devem ser entregues na data marcada pelo professor. Não serão aceitos 
trabalhos entregues depois do prazo estabelecido, salvo com apresentação de atestado médico que justifique a falta.  

 Solicitamos que o aluno siga as orientações do Guia de Trabalhos Acadêmicos na realização dos trabalhos.  
O guia pode ser encontrado no menu do site do sistema de bibliotecas da rede Adventista 
https://biblioteca.sdasystems.org/terminal ou no site do colégio http://portao.educacaoadventista.org.br/, na aba 

“Mais”, “Aluno em dia”. 
 

 

 

João Cesi Lopes dos Santos                         Adriana Helena Hoeller Flor 

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

 24/06 
segunda-feira 

25/06 
Terça-feira 

26/06 
Quarta-feira 

27/06 
Quinta-feira 

28/06 
Sexta feira 

1ª aula Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal 
2ª aula Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal 
3ª aula Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal Aula Normal 
4ª aula GEOGRAFIA SOCIOLOGIA LITERATURA  HISTÓRIA FILOSOFIA 
5ª aula QUÍMICA BIOLOGIA MATEMÁTICA LP FÍSICA 

6ª aula  INGLÊS 

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

