Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Cronograma Anos Iniciais Sexto Ano
4° Bimestre - 2022
Professor: MARLA // Disciplina: ARTES// Ano e Turma: 7ºs A / B / C
AULAS /
DATAS
03//10 a 10/10

CONTEÚDO OBJETIVADO
Conteúdo: Natureza na arte e Elementos da Música. (páginas 84, 85, 86, 87, 88, 89).
Objetivo: Identificar o uso da arte a favor da ciência e a importância da pintura botânica como
fonte de registro.
Tarefa: Uma das mais célebres ilustradoras da arte botânica foi a inglesa Margaret Mee, que
viveu por décadas no Brasil. Ao longo das suas mais de dez viagens à floresta Amazônica para
ilustrar suas flores. Faça uma pesquisa sobre as flores que ela registrou e escolha uma para fazer
no espaço da página 90 do seu livro.

17/10 a 24/10

Conteúdo: Leitura e Releitura. (páginas 95, 96,97, 98).
Objetivo: Compreender o conceito de releitura e a importância da autonomia para sua
elaboração.
Tarefa: Elabore uma releitura de uma obra escolhida, que deve ser imprimida. Cole a imagem
na parte superior da página 99 e na parte inferior da mesma página faça a releitura da obra acima

25/10 a 31/10

Semana de Provas – P1
Avaliação de todas as atividades do livro da página 84 a 98.

07/11 a 14/11

21/11 a 28/11

Conteúdo: Comunicação visual e propaganda. (páginas 105, 106 e 107)
Objetivo: Identificar os objetivos e funções da propaganda;
Entender como a publicidade pode ser utilizada em situações sociais.
Tarefa: Usando os mesmos materiais propostos na atividade anterior, selecione quatro
símbolos e cole-os no espaço da página 108 e responda o questionário abaixo.
Semana de Provas P2 – Avaliação e correção das páginas 95 a 99 completas.

INFORMAÇÕES GERAIS:
P1 – 10,0 - Avaliação de todas as atividades do livro da página 84 a 98. (Na semana de provas)
P2 – 10,0 - Avaliação e correção das páginas 95 a 99 completas. (Na semana de provas)
Tarefas – 10,0
Tarefa – 1 - Uma das mais célebres ilustradoras da arte botânica foi a inglesa Margaret Mee, que viveu por décadas
no Brasil. Ao longo das suas mais de dez viagens à floresta Amazônica para ilustrar suas flores. Faça uma pesquisa
sobre as flores que ela registrou e escolha uma para fazer no espaço da página 90 do seu livro.
(Valor da tarefa: 2.5)
Tarefa – 2- Elabore uma releitura de uma obra escolhida, que deve ser imprimida. Cole a imagem na parte superior
da página 99 e na parte inferior da mesma página faça a releitura da obra acima
(Valor da tarefa: 5.0)

Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Tarefa 3 - Usando os mesmos materiais propostos na atividade anterior, selecione quatro símbolos e cole-os
no espaço da página 108 e responda o questionário abaixo. (Valor da tarefa: 2.5).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Simone Alves

AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10

17/10 a 21/10

25/10 a 31/10

01/11 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 7º Ano A/B

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: O que ocorre com o nosso corpo quando respiramos? (Capítulo 10)
OBJETIVO: Entender que os sistemas respiratório e cardiovascular trabalham de forma integrada
para realizar as trocas gasosas necessárias à nossa sobrevivência;
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre o sistema respiratório e o caminho do ar com Power point.
Aula 2 – Vídeo mais aula explicativa sobre o sistema cardiovascular e trocas gasosas.
Aula 3 – Atividade da página 7 e 8 com correção em sala.
CONTEÚDO: O que ocorre com o nosso corpo quando respiramos? (Capítulo 10)
OBJETIVO: Conhecer as principais características das doenças que acometem os sistemas
respiratório e cardiovascular, bem como as causas e os sintomas mais comuns em cada caso.
ESTRATÉGIAS: Vídeo sobre o sistema cardiovascular, responder páginas 13 e 14 com correção em
sala.
CONTEÚDO: O que ocorre com o nosso corpo quando respiramos? (Capítulo 10)
OBJETIVO: Entender que o corpo humano apresenta um sistema de defesa para nos proteger de
corpos estranhos: o sistema imunitário; Vilões do sistema respiratório e cardiovascular
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre vilões do sistema respiratório, responder as atividades da página 17 e
18 em sala.
Aula 2 – Aula prática: Atividade impressa sobre os componentes do sangue + modelo anatômico (2,5
pontos).
Aula 3 – Revisão de prova. Entrega do mapa mental sobre o AVC 2,5 pontos
Avaliações P1 – 4º Bimestre - O que ocorre com o nosso corpo quando respiramos? (Capítulo 10)
CONTEÚDO: “Firewall” do organismo humano (Capítulo 11)
OBJETIVO: Reconhecer a relevância das vacinas na promoção do bem-estar social e explicar como
elas atuam no organismo; Entender que o corpo humano apresenta um sistema de defesa para nos
proteger de corpos estranhos: o sistema imunitário;
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Entrega e correção das provas
Aula 2 – Aula explicativa sobre o sistema imunitário em ação, processo inflamatório e vacinas.
Aula 3 – Exercícios das páginas 13 a 18 em sala com correção.
CONTEÚDO: A ciência na proteção da saúde ( Capítulo 12)
OBJETIVO: Inferir que, mesmo dispondo de amplas riquezas e potencialidades, o Brasil enfrenta
problemas sociais e de ordem pública que precisam ser sanados para que a população tenha boa saúde
e melhor qualidade de vida;
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre o Combate à pobreza, falta de saneamento básico, desnutrição.
Aula 2 – Responder páginas 55 e 56 com correção em sala.
Aula 3 – Vídeo “jeito simples de entender desigualdade social no Brasil” Debate em sala
CONTEÚDO: A ciência na proteção da saúde ( Capítulo 12)
OBJETIVO: Saber que o direito à saúde deve ser assegurado pelo Estado a todos os cidadãos
brasileiros;
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Iniciativas públicas e privadas em prol da população.
Aula 2 – Tecnologia aplicada a saúde
Aula 3 – Revisão para a prova
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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Avaliações P2 – 4º Bimestre – Capitulos 11 e 12 Sistema imunitário, saneamento básico, importância

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
da vacinação e tecnologia aplicada a saúde.

28/11 a 02/12
02/12 a 08/12
12/12 a 14/12
15/12 a 19/12

CONTEÚDO: A ciência na proteção da saúde ( Capítulo 12)
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Entrega e correção das atividades e provas
Aula 2 e 3 – Revisão para PS
Reavaliações/PS
Encerramento 4º Bimestre
Exame final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: (Capítulos 10) Sistemas respiratório e cardiovascular
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: (Capítulo 11 e 12) Sistema imunitário, saneamento básico, importância da vacinação e tecnologia aplicada a saúde.
TAREFA = 10,0
- Mapa mental sobre o AVC (2,0 pontos).
- Atividade impressa sobre os componentes do sangue + modelo anatômico (2,0 pontos).
- Debate em sala de aula (2,0 Pontos).
- Livro respondido (4,0 pontos).
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação substitui a menor
nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Camila Freitas
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 7º ano C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Capítulo 10. O que ocorre no nosso corpo quando respiramos? Sistema
Respiratório; Sistema Cardiovascular; Trocas gasosas; vilões x sistema respiratório; vilões x
sistema cardiovascular.
OBJETIVO: o estudante deverá compreender como funciona os sistemas que são vitais
ao nosso organismo.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos estudantes.
 Celular do aluno/a, computador ou sala maker para assistir vídeos.
 Para as aulas práticas/experimentais: massa de modelar, canetinhas, material impresso,
lápis de cor, tesoura, cola.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 10. O que ocorre no nosso corpo quando respiramos? Sistema
Respiratório; Sistema Cardiovascular; Trocas gasosas; vilões x sistema respiratório; vilões x
sistema cardiovascular.
OBJETIVO: o estudante deverá compreender como funciona os sistemas que são vitais
ao nosso organismo.

17/10 a 24/10

ESTRATÉGIA: Vídeos informativos, material impresso. Os alunos irão confeccionar um
jornal usando a criatividade), colocar data e local e em seguida, usar títulos para chamar a
atenção da reportagem e escrever sobre elas logo abaixo. Títulos sugeridos:
- Governador sanciona lei que proíbe venda de guloseimas nas escolas
- A atividade física na prevenção de doenças cardíacas
- Alimentos que devem ser evitados na prevenção de hipertensão
- Entenda tudo sobre o infarto
- Dieta recomendada para ter um coração saudável
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

25/10 a 31/10

CONTEÚDO: Prova Bimestral – P1 - Capítulo 10. O que ocorre no nosso corpo quando
respiramos? Sistema Respiratório; Sistema Cardiovascular; Trocas gasosas; vilões x sistema
respiratório; vilões x sistema cardiovascular.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

01/11 a 11/11

CONTEÚDO: Capítulo 11. “Firewall” do organismo humano. Sistema de segurança
humano; Aumento da eficiência do sistema imunitário.
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OBJETIVO: Identificar os componentes do sistema imunológico e o seu papel na defesa
contra agentes patogênicos.
ESTRATÉGIA: Atividades práticas e em grupos para o desenvolvimento do conteúdo
Vídeos didáticos, material de apoio,
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 11. “Firewall” do organismo humano. Sistema de segurança
humano; Aumento da eficiência do sistema imunitário.
OBJETIVO: Identificar os componentes do sistema imunológico e o seu papel na defesa
contra agentes patogênicos.

14/11 a 18/11

ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos/as.
Celular do estudante, computador ou sala de multimídia (ou outro ambiente) para assistir
vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Prova Bimestral – P2 - Capítulo 11. “Firewall” do organismo humano.
Sistema de segurança humano; Aumento da eficiência do sistema imunitário.

21/11 a 25/11
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 12. A ciência na proteção da saúde. Cuidados básicos para uma
vida saudável. Combate à pobreza.

28/11 a 30/11

OBJETIVO: Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública,
com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o
papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para
a possível erradicação de doenças.
ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos/as.
Celular do estudante, computador ou sala de multimídia (ou outro ambiente) para assistir
vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Reavaliação Bimestral – 4º Bimestre – Capítulos 10 e 11.

02/12 a 08/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

15/12 a 19/12

Exame Final
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Capítulo 10. O que ocorre no nosso corpo quando respiramos? Sistema Respiratório; Sistema
Cardiovascular; Trocas gasosas; vilões x sistema respiratório; vilões x sistema cardiovascular
PROVA 2 = 10,0
Capítulo 11. “Firewall” do organismo humano. Sistema de segurança humano; Aumento da eficiência
do sistema imunitário.

TAREFA AVALIATIVA = 10,0
TAREFA 1: DATA DE ENTREGA: 17/10 - IMPRETERIVELMENTE
Valor: 0 a 5
Os alunos/as farão com massa de modelar um coração aberto mostrando os átrios, ventrículos e
válvulas e a circulação aberta e fechada com massas de modelar. Eles podem usar a criatividade (quem
quiser fazer com biscuit também pode).
Para material de apoio: papelão para as colagens, tesoura, canetinhas coloridas, cola, pedaços de papel
colorido para usarem. Preferir a massa de modelar na cor azul e vermelho (serão as mais usadas).
Tarefa 2: DATA DE ENTREGA: 01/11 - IMPRETERIVELMENTE
Valor: 0 a 5
Pesquisar: sobre a importância das vacinas para a saúde pública
Entregar o trabalho impresso, em folha sulfite, com capa, introdução, desenvolvimento e conclusão.

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DEIVID G. E JACKSON M. Disciplina: ED. FÍSICA Série/Turma: 7º ANO A/B/C

AULAS /
DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

(por semana)

CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do Futsal no
mundo.
03/10 a 07/10
1 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e as características do futsal.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do futsal no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

10/10 a 14/10
2 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Aulas Teóricas e práticas do jogo com regras simplificadas.
TAREFA: Exercícios educativos que desenvolvam as noções básicas das diferentes
Táticas esportivas existentes.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Fundamentos do Futsal.

17/10 a 18/10

OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

3semana
Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
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ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do futsal.
25/10 a 28/10
4 semana

Prova Prática P1
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal). História, Regras e Fundamentos Do Jogo
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do Futebol no
mundo.

31/10 a 04/10
5 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre o posicionamento dos jogadores do futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do futebol no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

07/10 a 11/11
6 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e do futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). Fundamentos do Futebol.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

14/11 a 18/11
7 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Pesquisar os fundamentos do futebol.

21/11 a 25/11
8 semana

Prova Teórica P2
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal). História, Regras e Fundamentos Do
Jogo
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28/11 a 02/12
Inicio das
Reavaliações
9 semana

CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Esportes – Esporte de invasão
(Futebol).
OBJETIVO: Revisão de conteúdo do bimestre.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas com vídeos e Power Point.
TAREFA: Fazer uma pesquisa sobre a violência nos estádios de futebol.
REAVALIAÇÕES BIMESTRAIS.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal).

5/12 a 8/12
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.
10 semana
Esportes – Esporte de invasão (Futebol).
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.

CONTEÚDO: Jogos Recreativos.
12/12 a 14/12 fim
OBJETIVO: Promover a interação e a integração dos alunos.
do 4º Bimestre
11 semana

ESTRATÉGIA: Aulas práticas recreativas.
TAREFA: Não inclui.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA PRÁTICA P1 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal).
Avaliação Física: Corrida intervalada 12min. Peso 4,0
Fundamentos do jogo:
Passes. Peso 2,0
Drible. Peso 2,0
Recepção. Peso 2,0
PROVA TEÓRICA P2 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Questionário 1. Peso 5,0
História e Evolução do Futsal/Futebol no Brasil e no mundo.
Questionário 2. Peso 5,0
Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do 4º Bimestre – 2022
Professor(a): Lislley

Disciplina: Lengua Española

Série/Turma: 7º ano A, B e C

AULAS / DATAS
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
(por semana)
CONTEÚDO: Pretérito perfecto compuesto

Aula 1

OBJETIVO: Mostrar aos alunos em quais situações se utiliza tal pretérito.
Observar a estrutura deste pretérito. Conjugar verbos neste tempo verbal para
melhor fixação.

06/10 (7º ano A, B e C)
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Mis vacaciones y Los medios de transportes

Aula 2
13/10 (7º ano A, B e C)

OBJETIVO: Ensinar aos alunos vocabulário sobre viagens. Mostrar expressões
usadas para pedir ou dar informações em espanhol. Analisar e identificar as
informações presentes no painel de voo. Conhecer vocabulário sobre meios de
transporte.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Haber X Tener

Aula 3

OBJETIVO: Diferenciar os verbos haber e tener da língua espanhola.

20/10 (7º ano A, B e C)

ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

Aula 4

Aplicação da P1 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

27/10 (7º ano A, B e C)
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CONTEÚDO: Los porqués

Aula 5
03/11 (7º ano A, B e C)

OBJETIVO: Usar corretamente os porquês da língua espanhola. Estabelecer
relação entre espanhol e português com relação a este conteúdo.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Mis rutinas

Aula 6
10/11 (7º ano A, B e C)

OBJETIVO: Ensinar vocabulário relacionado ao dia-a-dia. Perguntar e informar
horários de partidas e chegadas.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Números ordinales

Aula 7
17/11 (7º ano A, B e C)

OBJETIVO: Observar como são os ordinais em espanhol. Explicar os casos de
apócopes em alguns numerais. Definir o que são apócopes.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

Aula 8

Aplicação da P2 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

24/11 (7º ano A, B e C)
Aula 9

Revisão para Ps e correção de atividades.

01/12 (7º ano A, B e C)
Aula 10

Aplicação da Reavaliação/Ps (sem uso do glossário).

08/12 (7º ano A, B e C)

INFORMAÇÕES GERAIS
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P1 = 0 a 10
- Los pretéritos
- Pretérito perfecto compuesto
- Medios de transporte
- El aeropuerto
- Verbo haber y tener
P2 = 10
- Los porqués
- La rutina
- Numerales ordinales
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P1 = 5,0
- Vocabulário sobre “medios de transporte y elementos del aeropuerto”.
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P2 = 5,0
- Vocabulário sobre “elementos de la rutina”.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota bimestral de prova).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 7º ANO A/B/C

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

31/10/ 01/11
03,04/11

07-11/11

16-18/11

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Região SUDESTE E SUL DO BRASIL- localização, ocupação e
demografia.
OBJETIVOS: Identificar as peculiaridades de cada região estudada.
ESTRATÉGIA: VÍDEO – slides – resumo no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Regiões Sul e Sudeste – economia: recursos minerais,
energéticos, industrialização e transportes.
OBJETIVO: Analisar a economia das regiões Sul e Sudeste com as demais
regiões. Compreender a importância do sistema de transporte para a integração
das regiões.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e interativa
Quadro comparativo entre as regiões estudadas
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Região SUDESTE.
OBJETIVOS: Averiguar o aprendizado.
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Transportes e turismos das regiões Sul e Sudeste
OBJETIVOS: Compreender a importância do sistema de transporte para a
integração das regiões
ESTRATÉGIA: slides e vídeo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Economia e relações internacionais do Brasil. Agropecuária no
OBJETIVOS: Entender a atuação econômica brasileira no contexto nacional e
internacional.
ESTRATÉGIA: atividades em grupo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Economia e relações internacionais do Brasil. Industrialização
OBJETIVOS: Entender a atuação econômica brasileira no contexto nacional e
internacional.
ESTRATÉGIA: apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Comércio interno e externo - MERCOSUL / OEA/ ONU
OBJETIVOS: Analisar a importância da interdependência da economia brasileira
com outros países. Compreender a relevância dos órgãos internacionais.
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21-25/11
PROVA P02

28-30/11 / 01-2/12

05-09/12

12-16/12
14/12

19 e 20/12

ESTRATÉGIA: apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Economia e relações internacionais do Brasil – cap 12
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Brasil: regiões Sul e Sudeste e as relações internacionais na
economia brasileira
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisar os conteúdos da P 01 e P 02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Brasil: regiões Sul e Sudeste e as relações internacionais na
economia brasileira
OBJETIVO: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
ESTRATÉGIA: Revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Brasil: regiões Sul e Sudeste e as relações internacionais na
economia brasileira
OBJETIVO:
ESTRATÉGIA: REAVALIAÇÃO P 01 / P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
EXAME FINAL 17 A 19/12
Conteúdos: CAP. 01, CAP 7, 8, 9, 10 e 11

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Região Centro Oeste e Sudeste
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Região Sul
TAREFA = 10,0 – Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário e mais os trabalhos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
Trabalho caracterizado
Regiões brasileiras: SUL / SUDESTE
Sobre a região destinada ao seu grupo você deverá pesquisar os seguintes itens:
a) A formação territorial.
- o processo de colonização
- as atividades econômicas (agropecuária, extrativismo, indústria, comércio).
b) A Geografia física
- relevo
- características gerais do clima
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- vegetação - ecossistema predominante
- hidrografia
- mapa das regiões brasileira e em destaque a região em estudo.- mapas de todos os estados com seus
significados.
c) A Formação Cultural
- alimentação – pratos típicos
- festas folclóricas e religiosas
- cinco vocabulários (termos) regionais
- três pontos turísticos.
APRESENTAÇÃO CARACTERIZADA – roupas típicas (folclórica), alimentos típicos...
As tarefas deverão ser divididas entre os componentes do grupo: Pesquisar no próprio livro, internet,
revistas, jornais (turismo), fotografias , enciclopédias, mapas...
A divisão do grupo e data para apresentação. Não apresentando na data solicitada, não haverá tempo para outro
momento, portando não receberá nenhuma pontuação.

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Samara Maeli Disciplina: História

AULAS /
DATAS
(por semana)

Série/Turma: 7 A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
OBJETIVO: Analisar a formação histórico-geográfica do território da América
portuguesa por meio de mapas históricos.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 02 a 08; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 1: Pesquisar e registrar no caderno sobre arquitetura
colonial brasileira e semelhanças com a arquitetura holandesa.
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
OBJETIVO: Analisar a formação histórico-geográfica do território da América
portuguesa por meio de mapas históricos.

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 09 a 15; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 2: Elaborar mapa mental sobre o conteúdo.
INÍCIO P1
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
OBJETIVO: Analisar a formação histórico-geográfica do território da América
portuguesa por meio de mapas históricos.

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 16 a 24; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 3: Ler e resolver as atividades propostas na página 24.

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

FIM P1
CONTEÚDO: Sociedades e culturas africanas.
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OBJETIVO: Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 25 a 32; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 4: Pesquisar e registrar no caderno sobre o Diversidade africana.
CONTEÚDO: Sociedades e culturas africanas.
OBJETIVO: Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 33 a 41; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 39 –
NA PRÁTICA.
CONTEÚDO: Escravidão na América portuguesa.
OBJETIVO: Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em
suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e
zonas africanas de procedência dos escravizados.

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 42 a 46; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 6: Pesquisar e registrar no caderno sobre o A vida e o trabalho escravo.
INÍCIO P2
CONTEÚDO: Escravidão na América portuguesa.
OBJETIVO: Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e
zonas africanas de procedência dos escravizados.

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 47 a 51; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
FIM P2
CONTEÚDO: Escravidão na América portuguesa.
21/11 a 25/11
(SEMANA 8)

OBJETIVO: Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em
suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e
zonas africanas de procedência dos escravizados.
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ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 52 a 56; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 8: Ler e resolver as atividades propostas na página 56 – NA PRÁTICA.
APLICAÇÃO PS
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
/ Sociedades e culturas africanas.
/ Escravidão na América portuguesa.
28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

OBJETIVO Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

ESTRATÉGIA:
Semana de PS – revisão de conteúdo e aplicação da reavaliação.
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
/ Sociedades e culturas africanas.
/ Escravidão na América portuguesa.
05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

OBJETIVO Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
CONTEÚDO: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
/ Sociedades e culturas africanas.
/ Escravidão na América portuguesa.
12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

OBJETIVO Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: O “Brasil Holandês” e a expansão territorial.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Sociedades e culturas africanas. / Escravidão na América portuguesa.
TAREFA = 10,0
TAREFA AVALIATIVA 1: Pesquisar e registrar no caderno sobre arquitetura colonial brasileira e
semelhanças com a arquitetura holandesa.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 39 – NA PRÁTICA.
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SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a
nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir.
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de
seus egressos.

DISCIPLINA
Língua Inglesa

PROFESSOR
TURMA
PERÍODO
CARGA HORARIA
Joel Ramos
7º ano
03/10 a 14/12
EMENTA 4º BIMESTRE
Desenvolver a habilidade de pensamento lógico e interpretativo em língua inglesa. Desenvolver não apenas conteúdo acadêmico, mas
também habilidades fundamentais para um ser humano, tais como: comunicação, investigação, questionamento, pensamento crítico e
resolução de problemas utilizando a língua estrangeira.
OBJETIVOS CONCEITUAIS
Promover o desenvolvimento de habilidades na língua inglesa para leitura e compreensão de textos;
Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita;
Compreender e empregar regras básicas de estrutura gramatical em Língua Inglesa;
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Formar cidadãos globais que ajam com ética e respeito diante da sociedade, a partir do relacionamento com o Criador; Auxiliar os alunos
na compreensão do propósito de vida e missão; formar indivíduos que usem sua liberdade de escolha para agir e pensar de acordo com
a sua relação/comunicação com o Criador e com o próximo.
DATA/AULA
CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
Aula 1: Past Continuous – p. 131
Capítulo 7
Week 1

Atividades no Livro: 13 – 16 (p. 131 – 133)
Weather, Temperature & Seasons
(03/10 – 07/10)

Past Continuous
Aula 2: Weather Forecast – p. 128

Atividades no Livro: 7 – 11 (p. 129 – 131)

Aula 3: Feriado
Feriado
Week 2

Aula 4: Atividade no E-Class.
(10/10 – 14/10)

Past Continuous (Negative)
Aula 5: Past Continuous (Negative)
Week 3

Atividades no Livro: 23 – 27 (p. 137 – 139)
(17/10 – 21/10)
Question Forms

Aula 6: Words & Expressions – Winter Clothing

Atividades no Livro: Ex.: 21, 22 (p. 136)

Aula 7: Revisão para a Prova (atividades no livro)
Avaliações – P1
Week 4

Aula 8: Prova no CPB Prova.
(24/10 – 28/10)

Capítulo 8
Aula 9: Simple Past & Past Continuous (when and while)
Week 5

Simple Past & Past Continuous
Atividades no Livro: 12 – 14 (p. 149)
(30/10 – 04/11)

When and while
Aula 10: Idioms – p. 152

Atividades no Livro: 21 – 23 (p. 153)
Idioms

Past Continuous
Aula 11: New Language – p. 154
Week 6

WH Questions
Atividades no Livro: 24 – 28 (p. 154, 155);
(07/11 – 11/11)

Words & Expressions – Extreme Weather
Aula 12: Words & Expressions – Extreme Weather (p. 146)

Atividades no Livro: 8 – 11 (147, 148)

Aula 13: Intercultural Corner – p. 157
Research – Climate Change
Week 7

Pesquisa em sala sob supervisão do Professor.
(14/11 – 18/11)

Aula 14: Revisão para a Prova – Simple Past & Past

Continuous (When and While)
Aula 15: Revisão para a Prova
Avaliações – P2
Week 8

Aula 16: Prova no CPB Prova.
(21/11 – 25/11)

Aula 17: Correção da Prova com os alunos.
Revisão
Week 9

Aula 18: Revisão para a Reavaliação
(28/11 – 02/12)

Atividade disponível no CPB Prova.
Reavaliações
Week 10

(05/12 – 09/12)
Exame Final
Exame Final
Week 10

(12/12 – 16/12)
●
●
●

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (4,0): Past Continuous (negative, interrogative, and affirmative); Weather; Winter Clothing & Text Comprehension.
P2 (4,0): Simple Past & Past Continuous (When and While); Words & Expressions – Extreme Weather; Idioms describing Weather
Tarefas & Atividades em Sala (10,0)
Reavaliação (4,0): Past Continuous (negative, interrogative, and affirmative); Weather; Winter Clothing & Text Comprehension; Simple
Past & Past Continuous (When and While); Words & Expressions – Extreme Weather; Idioms describing Weather

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do III bimestre – 2022
Professor(a): Camila Schmidt de Andrade Gomes Disciplina: Língua Inglesa Série/Turma: 7º ANO C
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Estruturas de escrita; Leitura e interpretação de textos; Fenômenos
climáticos; Passado Contínuo

1a, 2a e 3ª aula
04, 05 e 11/10
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos
orais presentes em filmes, na internet, na televisão, entre outros. Engajar-se em jogos
colaborativos, agindo de forma respeitosa no uso da língua estrangeira.
ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos de leitura, explicar a importância da leitura, além de
levar exemplos de meios de textos digitais e impressos.
TAREFA (Livros): RAINY DAYS propostas na página 128 – atividades 5 e 6. Atividade 20 da
página 134
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos Roupas e estações do ano Passado contínuo
e presente contínuo Produção textual

4ª, 5ª e 6a aula
12, 18 e 19/10
quarta-feira
terça- feira
quarta-feira

OBJETIVO: Antecipar o sentido global de textos em língua inglesa por inferências, com base
em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavraschave repetidas.
ESTRATÉGIA: Leitura para reconhecimento de algumas palavras comuns em vocabulários
textuais, desenvolver pesquisa para que os alunos conheçam vocabulários diferenciados.
TAREFA (Livros): Atividade 23 da página 137. FINAL WRITING e o WRITING SELF
ASSESSMENT da página 140 como forma de colocar em ação todas as estratégias
construídas em aula

a

7ª, 8ª e 9 aula
25, 26/10 e 01/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

CONTEÚDO: Vocabulário específico: clima e temperatura Redação de pequenos textos
Usos do passado contínuo Uso de conectores WHILE / WHEN
OBJETIVO: Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua inglesa
(parágrafos), além de associar títulos, ilustrações e chamadas do texto para indicar
conteúdos e ideias.
ESTRATÉGIA: Explicar os tipos de tempo verbal do futuro e exemplificar o porquê que o
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going to é específico para eventos próximos.
TAREFA (LIVROS): Realizar as atividades 4, 5, 6 e 7 da página 146. Especialmente em
relação à atividade 7 ressaltaremos a importância da resposta discursiva ser realizada
também com a estrutura de SVO para diminuirmos a incidência de erros estruturais da
resposta. Atividades da página 156: o Text Planning e o Final Writing. Além do
desenvolvimento da competência de leitura, utilizaremos as estruturas de SIMPLE PAST e
PAST CONTINUOUS na construção das atividades propostas no livro.
CONTEÚDO: Presente Contínuo Pronomes interrogativos Passado Contínuo Passado
simples Leitura e interpretação de textos Uso de vocabulário específico em contextos
análogos
OBJETIVO: Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido
10ª, 11ª e 12a aula
global e reconhecer layouts dos textos presentes em diferentes mídias, de acordo com o
08, 09 e 15/11
contexto (público, finalidade e portador).
terça- feira
quarta-feira
ESTRATÉGIA: Uso de imagens e texto versáteis para aprenderem a diferenciar a arte visual
terça- feira
e dramática, dentre pinturas e cinemas, e teatro.
TAREFA (Livros): Ler o texto WHAT IS CLIMATE CHANGE? Em
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change e emitam sua opinião a
respeito, em apenas um parágrafo utilizando a estrutura de SVO.
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: How is the weather?; past continuous affirmative, negative e interrogative.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Past continuous e simple past; while /when; wh questions
TAREFA = 10,0
Tarefas postadas no E-class e vistada no caderno.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor (a): ANA PAULA SILVA DE LIMA
Série/Turma: 7º ANO
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: LITERATURA

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Paradidático- Um passo a mais- Fernanda Lima
OBJETIVO: Incentivar a leitura e compreender as temáticas apresentadas no
paradidático.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada. Apresentar a obra e seus aspectos gerais por meio de
aula expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

CONTEÚDO: Paradidático: Um passo a mais- Fernanda Lima
OBJETIVO: Praticar a leitura e conhecimento de vocábulos novos trazidos no texto pelo
paradidático.

10/10 a 14/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada dos textos para que os alunos se familiarizem com a
história. Organização de grupos. Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro.
Explicação da P1/ 4.º Bimestre.
TAREFA (Livros): Início do Trabalho Avaliativo. Sendo a primeira parte pesquisa e a
segunda parte apresentação do trabalho feito pelo grupo. Temática relacionada ao
paradidático.
CONTEÚDO: Paradidático: Um passo a mais- Fernanda Lima
OBJETIVO: Contextualizar temáticas apresentadas no paradidático capacitando-o a
estabelecer relações com seu conhecimento de mundo.

17/10 a 21/10

ESTRATÉGIA: Início da Atividade Avaliativa. Organização de grupos. Temática
relacionada ao paradidático. Sendo a primeira parte pesquisa através de tarefa e a segunda
parte apresentação do trabalho feita pela pessoa sorteada dentro de cada grupo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P1 – 4.º Bimestre

24/10 a 28/10
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OBJETIVO; Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.
ESTRATÉGIA: Avaliação ocorrerá durante as aulas, através de Atividade Avaliativa
relacionada ao paradidático.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Paradidático- Um passo a mais- Fernanda Lima
OBJETIVO: Incentivar a leitura e refletir sobre temas apresentados no paradidático.

31/10 a 04/11

ESTRATÉGIA: Organização de grupos com 4 integrantes cada. Leitura direcionada para
atividades em sala.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

CONTEÚDO: Paradidático: Um passo a mais- Fernanda Lima
OBJETIVO: Praticar a leitura e auxiliar na compreensão do texto.

07/11 a 11/11

ESTRATÉGIA: Preparar o material em slides para explicação do conteúdo através de
aula expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Um passo a mais- Fernanda Lima

14/11 a 18/11

OBJETIVO: Auxiliar o aluno na aprendizagem através de exercícios, utilizando o
paradidático, que servirá também como uma revisão para a P2 Bimestral.
ESTRATÉGIA: Exercícios referente ao paradidático.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P2 – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

21/11 a 25/11

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Revisão para a PS

28/11 a 02/12

OBJETIVO: Mais uma vez teremos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento
obtido pelo aluno durante as aulas e analisar como este entendeu o conteúdo tratado, que
no caso foi o paradidático Um passo a mais- Fernanda Lima e textos relacionados as
temáticas do mesmo.
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ESTRATÉGIA: Trazer as recordações do aluno sobre o que foi ensinado em sala de aula,
instigar o aluno a relembrar os pontos importantes que foram abordados em pesquisas e
atividades abordadas pelo livro Um passo a mais- Fernanda Lima.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Período de Reavaliações – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

05/12 a 09/12

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para avaliação.
CONTEÚDO: Correção e devolutiva da PS.
OBJETIVO: Que os alunos tenham o feedback de seu próprio entendimento do conteúdo e
com o auxílio da correção ele possa enxergar em quais áreas ele precisa se dedicar mais.

12/12 a 14/12

ESTRATÉGIA: Todos os alunos com as provas em mãos devem acompanhar a correção
oral do professor; a professora deve sempre instigar a resposta dos alunos e ajudá-los na
interpretação de cada texto e questão da prova. Tirando as dúvidas, quando houver, durante
a correção.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Pesquisa Avaliativa. Data avisada no e-class e por meio da agenda digital para atividade realizada e entregue
em sala, com tema relacionado ao paradidático “Um passo a mais- Fernanda Lima” = 5,0 pontos.
A Pesquisa Avaliativa deve conter: Capa com nomes dos integrantes (1,0 ponto),
Desenvolvimento, mínimo 20 linhas (2,0 pontos); Conclusão, mínimo 10 linhas (1,5 ponto) e
Bibliografia (0,5 ponto).
Apresentação da pesquisa = 5,0 pontos.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Paradidático- Um passo a mais- Fernanda Lima e textos, estudo e apontamentos no caderno
relacionados a temática do paradidático.
TAREFA = 10,0
Atividades pedidas durante o bimestre, no e-class e em sala, totalizando 10 pontos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Paradidático- “Um passo a mais- Fernanda Lima”, textos,
estudo e apontamentos no caderno relacionados ao paradidático bimestral (a nota da reavaliação substitui
a menor nota de prova do bimestre).
OBS: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.
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Cronograma do IV bimestre – 2.022
Professor(a): Maicon Openkowski Soares Disciplina: Matemática Série/Turma: 7o A, B e C
AULAS / DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Plano cartesiano
Objetivo: Efetuar operações relacionadas à multiplicação por um número das coordenadas dos
vértices de um polígono representado no plano cartesiano.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

10/10 a 14/10

Conteúdo: Polígonos e transformações no plano cartesiano
Objetivo: Construir os simétricos de um polígono com respeito aos eixos coordenadas à
origem.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação atividade no caderno.
12, 13/10 – Feriado e Recesso

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
17/10 a 21/10

Conteúdo: Simetrias
Objetivo: Identificar os três tipos de simetria: rotação, reflexão e translação
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

24/10 a 28/10

31/10 a 04/11

Conteúdo: Geometria
Objetivo: Solucionar problemas envolvendo
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação atividade no caderno.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P1 de Matemática.
Conteúdo: Porcentagens, acréscimos e decréscimos.
Objetivo: Realizar cálculo envolvendo porcentagens, acréscimos e decréscimos simples.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

07/11 a 11/11

Conteúdo: Média e amplitude
Objetivo: Utilizar a média como indiciador de tendências.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

14/11 a 18/11

Conteúdo: Probabilidade e freqüência de ocorrência.
Objetivo: cálculo de probabilidades
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro
15 - Feriado Proclamação da República

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
21/11 a 25/11

Conteúdo: Pictogramas e gráficos de setores.
Objetivo: Analisar e representar dados por meio de pictogramas e gráficos de setores.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P2 de Matemática.

28/11 a 02/12

Revisão de conteúdo
Reavaliações

05/12 à 09/12

Reavaliações

12/12 a 16/12

Exame Final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 9: Geometria
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 10: Probabilidade e estatística
TAREFA AVALIATIVA 1= 5,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 5,0
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

Cronograma Fundamental Anos Finais
IV bimestre – 2022

Professor(a): ANE MORAIS Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL Série/Turma: 7 A/B/TA

AULAS / DATAS
SEMANA
03/10/22 e 1314/10/22

SEMANA
17/10/22

SEMANA
24/10/22

SEMANA
31/10/22

SEMANA
07/11/22

SEMANA
14/11/22

SEMANA
21/11/22

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
GÊNERO POEMA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros
poemas
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
TIPOS DE POEMAS
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros
poemas
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P1/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período das duas
primeiras semanas do Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
POEMA NARRATIVO
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros
poemas e suas características
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
CANÇÃO
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera musical
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P2/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período restante do
Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
LEITURA
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais

TAREFAS
Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.
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SEMANA
28/11/22

SEMANA
05/12/22
SEMANA
12/12/22

LEITURA
Serão postadas na
plataforma E-class.
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
REAVALIAÇÕES

LEITURA,
ENCERRAMENTOS
E Serão postadas na
DESPEDIDA.
plataforma E-class.
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0.
Conteúdos: Poema, Tipos de Poema e Interpretação de Textos.
PROVA 2 = 10,0.
Conteúdos: Poema Narrativo, Canção e Interpretação de textos
TAREFAS = 10,0.
ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Conteúdo do Gênero Textual Poema e Tipos de Poema no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Conteúdo do Gênero Textual Poema Narrativo no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Conteúdo Gênero Textual Canção no Caderno.
*Cada Atividade Avaliativa valerá 3,33)
SIMULADO (Fund II) = 1,0 Ponto extra

PS/ REAVALIAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
recuperação substitui a menor nota bimestral).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOAS A ALTERAÇÕES
CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10
10, 11, 12
recesso

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

Disciplina: Língua Portuguesa

Série/Turma: 7º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Conotação e denotação/ Figuras de linguagem
OBJETIVO: Compreender a diferença entre conotação e denotação/ Conhecer algumas
figuras de linguagem
ESTRATÉGIA:
AULA 1: leitura e interpretação/ conceitos no caderno
AULA 2: atividades do livro páginas 11 a 20
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Complemento nominal
OBJETIVO: reconhecer a estrutura do complemento nominal
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceitos no caderno
AULA 2: atividades do livro e caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Conotação e denotação/ Figuras de linguagem/ Complemento nominal
OBJETIVO: Compreender a diferença entre conotação e denotação/ Conhecer algumas
figuras de linguagem/ reconhecer a estrutura do complemento nominal
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Conotação e denotação/ Figuras de linguagem/ Complemento nominal
OBJETIVO: Compreender a diferença entre conotação e denotação/ Conhecer algumas
figuras de linguagem/ reconhecer a estrutura do complemento nominal
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Concordância verbal
OBJETIVO: reconhecer as estruturas de complemento e concordância
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Conceitos e atividades no livro páginas 29 a 32; 40 a 45;
AULA 2: Conceitos e atividades no livro páginas 52 a 55
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: concordância nominal/ortografia
OBJETIVO: reconhecer as estruturas da concordância
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Conceitos e atividades no livro páginas 56 e 57
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14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações

12/12 a 16/12

AULA 2: atividades no livro páginas 58 e 59
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Concordância verbal/ concordância nominal/ortografia
OBJETIVO: reconhecer as estruturas da concordância e usar corretamente as palavras com
suas variadas grafias.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades do livro páginas 63 e 64
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Concordância verbal/ concordância nominal/ortografia
OBJETIVO: reconhecer as estruturas da concordância e usar corretamente as palavras com
suas variadas grafias.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Concordância verbal/ concordância nominal/ortografia
OBJETIVO: reconhecer as estruturas da concordância e usar corretamente as palavras com
suas variadas grafias.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: revisão de conteúdo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Conotação e denotação/ Figuras de linguagem/ Complemento nominal/
Concordância verbal/ concordância nominal/ortografia
OBJETIVO: recordar conteúdos
ESTRATÉGIA:
AULA 1: exercícios de revisão
AULA 2: exercícios no caderno
AULA 3: exercícios no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Interpretação textual
OBJETIVO: Tirar conclusões referentes a temas atuais após a leitura
ESTRATÉGIA:
AULA 1: leitura e interpretação
AULA 2: exercícios no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação de texto, conceitos e atividades do caderno
- Conotação e denotação/ Figuras de linguagem - livro páginas 11 a 20
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PROVA 2 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação de texto, conceitos e atividades do caderno
- Concordância verbal - livro páginas 29 a 32; 40 a 45; 52 a 55; 56 e 59; 63 e 64.
TAREFA = 10,0
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 7º ano
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Capítulo 13: Ritual da liberdade
OBJETIVO: Identificar a Bíblia como livro inspirado e referencial para toda a vida. (2
Timóteo 3:16-17).

Aula 1

ESTRATÉGIA: Através de vídeo e da degustação dos alimentos comidos na páscoa na
saída do Egito, explicar o primeiro significado da páscoa.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13- Ritual da liberdade
OBJETIVO: Comparar textos bíblicos sobre temas do cotidiano.

Aula 2

Estratégia: Ler com os alunos os textos bíblicos que falam sobre a mudança do
significado da páscoa e encontrar pontos importantes que continuam em nossos dias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13: Ritual da liberdade
OBJETIVO: Estabelecer relação entre o estudo da Bíblia, a oração e o relacionamento com
Deus.

Aula 3

ESTRATÉGIA: Realizar uma simulação da cerimônia do lava-pés, do pão e vinho feitos
por Jesus na bíblia.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: O dia em que a morte trouxe vida
OBJETIVO: Investigar, na Bíblia, quais são os sinais da volta de Jesus. (Mateus 24).

Aula 4

ESTRATÉGIA: Através de powerpoint e vídeo mostrar fotos do caminho pelo qual Jesus
passou até chegar ao monte do calvário, explicar também o sistema da salvação.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Capítulo 14: O dia em que a morte trouxe vida

Aula 5

OBJETIVO: Compreender como será o novo céu e tudo que poderá ser vivenciado neste
lugar, conforme a promessa de Deus, evidenciando o desejo de compartilhar com a família e
amigos a mensagem de esperança deste novo lar. (Isaías 66:25).
ESTRATÉGIA: Criar um cartaz criativo retratando a morte de Jesus na cruz.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: O dia em que a morte trouxe vida
OBJETIVO: Viver com a certeza de uma nova terra em que não haverá mais problemas
pessoais, familiares ou sociais. (Apocalipse 21: 1-7)

Aula 6
ESTRATÉGIA: Realizar uma revisão de conteúdo através do aplicativo kahoot.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: Túmulo vazio
OBJETIVO: Identificar a Bíblia como livro inspirado e referencial para toda a vida. (2
Timóteo 3:16-17)

Aula 7

ESTRATÉGIA: Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=m9mWjFcdfMw a
ressurreição de Jesus é Fato comprovado historicamente, é motivar uma discussão entre os
alunos sobre esse fato.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO:

Capítulo 15: Túmulo vazio

OBJETIVO: Comparar textos bíblicos sobre temas do cotidiano

Aula 8
ESTRATÉGIA: Realizar a leitura de 1 Coríntios 15 e resumir a mensagem de Paulo
sobre a salvação em três fases no caderno.
CONTEÚDO: Capítulo 15: Túmulo vazio
OBJETIVO: Estabelecer relação entre o estudo da Bíblia, a oração e o relacionamento com
Deus.

Aula 9

ESTRATÉGIA: Em grupo, realizar a leitura texto trazido em “Cultura Bíblica", da página
113, do material didático. Acompanhar a descrição dos fatos e reescrever em quadrinhos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Capítulo 16: Viagem marcada
OBJETIVO: Investigar, na Bíblia, quais são os sinais da volta de Jesus. (Mateus 24).

Aula 10

ESTRATÉGIA: Levantar o questionamento da preparação para a volta de Jesus e passar
o vídeo: Desenhos Animados do Novo Testamento - Sinais do Tempo - Completo - Dublado |
Desperta, no youtube, pelo link https://www.youtube.com/watch?v=2sqppC7kMK0
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Viagem marcada

Aula 11

OBJETIVO: Compreender como será o novo céu e tudo que poderá ser vivenciado neste
lugar, conforme a promessa de Deus, evidenciando o desejo de compartilhar com a família e
amigos a mensagem de esperança deste novo lar. (Isaías 66:25).
ESTRATÉGIA: Explicar para os alunos com o auxílio de powerpoint o plano da salvação
e porque o céu é uma experança.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Viagem marcada
OBJETIVO: Viver com a certeza de uma nova terra em que não haverá mais problemas
pessoais, familiares ou sociais. (Apocalipse 21: 1-7).

Aula 12
ESTRATÉGIA: Desenhar usando a criatividade como se imagina que seja o evento da
segunda vinda de Jesus.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17

Aula 13

OBJETIVO: Viver com a certeza de uma nova terra em que não haverá mais problemas
pessoais, familiares ou sociais. (Apocalipse 21: 1-7).
ESTRATÉGIA: Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o
conteúdo estudado durante o bimestre.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17.

Aula 14

OBJETIVO: Viver com a certeza de uma nova terra em que não haverá mais problemas
pessoais, familiares ou sociais. (Apocalipse 21: 1-7).
ESTRATÉGIA: Filme sobre o assunto a volta de Jesus.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 13 e 14
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 15 e 16
TAREFA = 10,0
Tarefas de casa
06/10-Atividades do
13/10-Atividades do
03/11-Atividades do
10/11-Atividades do
Mapa mental- 2,0

capítulo
capítulo
capítulo
capítulo

13
14
15
16

da
da
da
da

apostila
apostila
apostila
apostila

2,0
2,0
2,0
2,0

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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