
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS

TURMAS: 9º ANO A, B, C
BIMESTRE: 1°                ANO: 2023

Santos,  08 de fevereiro de 2023

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos critérios
avaliativos para o 1º bimestre

● AVALIAÇÃO 1: No decorrer do mês de fevereiro. Abaixo encontram-se
as datas e os conteúdos a serem estudados

● AVALIAÇÃO 2: 22-28/03. Abaixo encontram-se as datas e os conteúdos a
serem estudados.

● Data da Recuperação Bimestral: 03-06/04 . Os conteúdos serão os
mesmos trabalhados nas Avaliação  1 e 2.

● Os alunos que não estão em recuperação sairão as 10h35 (manhã) e
16h28 (tarde- sexta-feira 15h48), após o intervalo. Os demais alunos em

recuperação sairão após realizarem as avaliações de recuperação.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2
Disciplinas Datas Recuperação

Português/Ensino Religioso Av1- Atividade avaliativa em Fevereiro
Av2- 22/03

03/04

Matemática Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 23/03

04/04

Ciências Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 24/03

05/04

História Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 27/03

05/04

Geografia/ Inglês Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 28/03

06/04

Educação Física Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 6-10/03

03/04

Arte Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 06-10/03

03/04



EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

22-27/02

10.0

JOGOS E
BRINCADEIRAS

GINÁSTICA

Os alunos irão montar uma apresentação
em powerpoint com o tema proposto

* Caso o trabalho não venha ser entregue
no dia proposto o aluno estará realizando a
atividade de recuperação.

Critério Avaliativo
● CAPA e Fundo nos slides (2

pontos)
● Pesquisa (2 pontos)
● Apresentação (3 pontos)
● Imagens nos slides com o tema

abordado (2 pontos)
● Fonte de pesquisa (1 Ponto)
● Leitura do trabalho (-3 pontos)

DEVERÁ CONTER:

Informações

Jogos e Brincadeiras:

De onde vem a brincadeira, como se brinca,
qual finalidade e quantas calorias em média
se perde nesta atividade

Ginástica:

Tipo de ginástica, onde iniciou, história
desta atividade, finalidade e quantas
calorias em média se perde nesta atividade



AV2

Av2- semana de
06-10/03

10.0

ATIVIDADE FUNCIONAL Durante as aulas do bimestre os alunos estarão
treinando alguns exercícios básicos de
ATIVIDADE FUNCIONAL

Critério Avaliativo
Postura
Execução correta dos movimentos
participação

* Caso o aluno não participe ou não compareça
no dia estará realizando a atividade de
recuperação

Atividade
extra

No decorrer do
bimestre

10.0
PALESTRA O aluno apresentará um resumo do tema

abordado, o mesmo será vistado pelo
professor e entregue ao aluno

RECURSOS
E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
*AULAS PRESENCIAIS



ARTE

PROD .

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

1º Bimestre 10.0

Capítulo 01: Modernismo na
Europa

Capítulo 02: Modernismo no
Brasil

Capítulo 03: Pensando e
vivendo o moderno

Caderno: 3,0
Livro: 7,0

AV2

Av2- semana
de 06-10/03 10.0

Capítulo 01: Modernismo na
Europa

Capítulo 02: Modernismo no
Brasil

Prova com 10 questões.
Percentual de acertos.

RECURSOS

Obs: trabalhos feitos por aluno online, devem ser enviados via e-class para serem avaliados.

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



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Simulado
5,0

Conteúdo do
bimestre Avaliação com questões dissertativas.

Atividade
Prática

(decorrer do
1º bimestre)

5,0
Campanha e anúncio
publicitários

Avaliação Interdisciplinar com Língua
Inglesa.
Critérios:

Em grupos de 5 a 6 alunos (escolhidos
por sorteio);

Os temas também serão sorteados
entre os grupos;
Montar um programa de tv: pode ser

jornal, programa de auditório ou de
entrevista.
Durante a apresentação do trabalho, os
alunos deverão apresentar uma “fake
news”(e uma reportagem ou entrevista
que comprove que é “mentira”) e um
anúncio publicitário, matérias referentes
ao tema.

Os alunos serão avaliados quanto a
gramática, apresentação e aparência
(trajes formais ou de acordo com a
proposta do seu programa) do trabalho de
maneira individual, ou seja, o trabalho é
em grupo, porém todos devem
desempenhar bem a sua parte do
trabalho.

Os materiais utilizados serão de
responsabilidade dos alunos;

As datas de montagem e entrega serão
divulgadas pelos professores
responsáveis em sala e no e-class.
O trabalho que for entregue fora da data
terá apenas 70% da nota.

Não pedimos nem aconselhamos
que os alunos façam trabalhos em
grupos na casa dos amigos.

AV2 22/03

Anáforas diretas e
indiretas, cadeias
referenciais e
encapsulamentos;

Verbos de ligação;

verbos terminados
em -am e -ão.

Avaliação com questões objetivas e
dissertativas

PRODUTIVIDADE No decorrer do
bimestre 10,0

Caderno - 2,0
Livro didático - 2,0

Ler é uma
descoberta - 3,0

Paradidático - 3,0

Os materiais serão verificados pela
Professora periodicamente.
A falta de algum material será descontada
da nota final da produtividade.



REDAÇÃO 1 06/02 - 11/02 10,0 Campanha
publicitária

Livro didático p. 19
Após a produção em sala de aula, postar
no CPB  Provas.

REDAÇÃO 2 27/02 - 03/03 10,0 Anúncio
publicitário

Livro didático p. 31
Após a produção em sala de aula, postar
no CPB  Provas.

REDAÇÃO 3 13/03 - 17/03 10,0 Crônica reflexiva
Livro didático p. 61
Após a produção em sala de aula, postar
no CPB  Provas.

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



LÍNGUA INGLESA - Prof Daniel Gaspar

ATIVIDADE
AVALIATIVA

(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Turmas A:
22, 23 e 2
B: 22, 23 e
24 de fev.
C: 23 e 28

de fev.

10,0 Unidade 1 e 2

Avaliação Interdisciplinar com Língua Portuguesa.
Critérios:

Em grupos de 5 a 6 alunos (escolhidos por
sorteio);

Os temas também serão sorteados entre os
grupos;
Montar um programa de tv: pode ser jornal,

programa de auditório ou de entrevista.
Durante a apresentação do trabalho, os alunos
deverão apresentar uma “fake news”(e uma
reportagem ou entrevista que comprove que é
“mentira”) e um anúncio publicitário, matérias
referentes ao tema.

Os alunos serão avaliados quanto a gramática,
apresentação e aparência (trajes formais ou de
acordo com a proposta do seu programa) do
trabalho de maneira individual, ou seja, o trabalho
é em grupo, porém todos devem desempenhar
bem a sua parte do trabalho.

Os materiais utilizados serão de
responsabilidade dos alunos;

As datas de montagem e entrega serão
divulgadas pelos professores responsáveis em
sala e no e-class.
O trabalho que for entregue fora da data terá
apenas 70% da nota.

Não pedimos nem aconselhamos que os
alunos façam trabalhos em grupos na casa
dos amigos.

PRODUTIVID
ADE

Ao longo
do
bimestre

10,0

Todas as atividades dadas serão
vistas pelo professor e vistadas
para o aluno receber o ponto.
Somente por realizar ou tentar
realizar a tarefa o aluno ganhará
ponto. Aqui o esforço para fazer
será considerado.

Homework, atividades na sala de aula, speaking e
livro feito ao longo do bimestre

AV2 28/03 10,0 Irregulars and Regulars verbs; Past
continuous and simple past Prova individual e sem consulta

RECURSOS

- E-Class
- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
- Podcast – comentários e orientações
- Participações e interações



MATEMÁTICA

ATIVIDADE AVALIATIVA
(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Simulado

28/02

5,0

5,0 Números Reais

Critérios:
Em grupos de 3 alunos (escolhidos

por sorteio);
As edificações ou estruturas  também

serão sorteados entre os grupos;
Montar uma planta baixa de um

determinado ambiente, obtendo um
orçamento para a realização do projeto.
Durante a realização da atividade, os
alunos serão autorizados a utilizar o
celular com a ajuda dos aplicativos.

Os alunos serão avaliados quanto a
apresentação, aparência e clareza das
informações do trabalho de maneira
individual, ou seja, o trabalho é em
grupo, porém todos devem
desempenhar bem a sua parte do
trabalho.

Os alunos que não optarem pela
tecnologia podem realizar no papel
canson.

As datas de montagem e entrega
serão divulgadas pelo  professor em
sala.
O trabalho que for entregue fora da
data terá apenas 70% da nota.

Não pedimos nem aconselhamos
que os alunos façam trabalhos em
grupos na casa dos amigos.

AV2

23/03
10 Cap.1 Números  Cap.2

Semelhança Atividade Avaliativa com 10 questões.

PRODUTIVIDADE

No decorrer
do bimestre 10 Caderno / Livro

didático
Atividades avaliadas periodicamente
com o professor.

RECURSOS

Plataforma E-Class; 
Vídeo-aulas; 
Conteúdos, conceitos e explicações; 
Comentários e orientações; 
Padlet; 
Sala Maker (para o trabalho interdisciplinar). 



HISTÓRIA

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

10,0
Primeira Guerra Mundial
Revolução Socialista na

Rússia

Atividade Avaliativa Interdisciplinar com
Geografia

Sabores e Saberes

Divididos em grupos de 04 alunos, sorteio de
acordo com o mês de nascimento, os alunos
deverão representar/explorar os Recursos
Naturais Renováveis e Não Renováveis através
da culinária Brasil ou Mundo.

Especificar:
O tipo de recurso,
Tempo de uso,
Local extraído,
Resíduos, Período de permanência no planeta
Toxicidade,
Manutenção do recurso

Obs. :O grupo deverá levar em consideração
todo o trabalho, incluindo plantio, extração,
cozimento e tudo o que envolve esse prato
(gás de cozinha, eletricidade, bandejas etc.

Critério Avaliativo
1) Postura - (+2,0)
2) Objetivos Claros - (+2,0)
3) Domínio do Tema - (+2,0)
4) Pensamento Crítico - (+2,0)
5) Participação da Equipe - (+2,0)
6) Fuga total do Tema - (* -4,0)
7) Fora do prazo determinado (* -2,0)
8) Impropérios - (*-2,0)

AV2
27/03

10,0 República do Brasil e
conflitos sociais Avaliação em sala de aula

PRODUTIVIDADE
No decorrer
do bimestre 10,0

Primeira Guerra Mundial
Revolução Socialista na

Rússia
República do Brasil e

conflitos sociais

Resolução das atividades propostas no livro
didático, capítulos 01, 02, 03

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



CIÊNCIAS  

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Até o dia 23

10.0 Capítulo 1.

Trabalho interativo com Geografia .
Pesquisa sobre o Planeta Terra ,

influência do Sol, Lua nas plantações ,
solo e marés .

O trabalho pode ser em grupo com 4
alunos ou individual. O trabalho será
realizado na própria sala de aula com
auxílio da professora. Não é permitido

se reunirem nas casas dos amigos.
Cada grupo tem que escolher um líder,

para facilitar a comunicação entre
aluno e professor.

Pesquisa em power point ,
Parte escrita (2,0 pontos).

Com figuras explicativas, ( 2,0)
Apresentação, para a sala ( 3,0)

Conclusão, (1,0)
Bibliografia (1,0)

Nome dos componentes (1,0)

AV2

24/03

10.0 Capítulo 2 Avaliação CPB provas

PRODUTIVIDADE

No decorrer do
bimestre 10.0

Caderno, livro e
exercícios propostos
no bimestre.

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



ENSINO RELIGIOSO

PRODUTIVIDAD
E

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Durante
o

Bimestre
10.0

Unidade 2 - Apoio (capítulos 5
e 7)

Unidade 1 - Preparo para o
céu (capítulo 1 e 3)

Produtividades:
Atividades em sala de aula (textos, anotações e
relatórios no caderno, atividades individuais ou
em grupo);
Tarefas para casa (trabalhos, leituras, pesquisas,
lista de exercícios e relatórios), realização de
exercícios do material didático ao longo do
bimestre referentes aos capítulos 5, 7, 1 e 3.

Os materiais serão vistados pelo professor
periodicamente.

A soma total da nota de todas as produtividades
é 10.0.
A não realização de uma (ou mais) atividade(s)
acarretará um desconto na nota final da
produtividade.

AV2 22/03 10.0
Capítulo 1 - Rota errada

Capítulo 3  - Clima ideal
Atividade Avaliativa com 10 questões.

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



GEOGRAFIA 

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

10.0

Capítulos 01 e 02

Recursos Naturais
Renováveis e Não
Renováveis

Atividade Avaliativa Interdisciplinar
com história

Sabores e Saberes

Divididos em grupos de 04 alunos,
sorteio de acordo com o mês de
nascimento, os alunos deverão
representar/explorar os Recursos
Naturais Renováveis e Não
Renováveis através da culinária
Brasil ou Mundo.

Especificar:
O tipo de recurso,
Tempo de uso,
Local extraído,
Resíduos, Período de permanência
no planeta
Toxidade,
Manutenção do recurso

Obs.: O grupo deverá levar em
consideração todo o trabalho incluir
plantio, extração, cozimento e tudo
o que envolve esse prato (gás de
cozinha, eletricidade, bandejas etc.)

Critério Avaliativo
9) Postura - (+2,0)
10) Objetivos Claros - (+2,0)
11) Domínio do Tema - (+2,0)
12) Pensamento Crítico - (+2,0)
13) Participação da Equipe - (+2,0)
14) Fuga total do Tema - (* -4,0)
15) Fora do prazo determinado (*

-2,0)
16) Impropérios - (*-2,0)

AV2

28/03

10.0

Capítulo 03

Problemas
Ambientais
Em Debate

Avaliação em sala de aula
Questões Objetivas

PRODUTIVIDADE

No decorrer do
bimestre

10.0

Exercícios do Livro

Capítulos 01 e 02

Recursos Naturais
Renováveis e Não
Renováveis

1) Exercícios do Livro sempre
que solicitado

2) Pensamento Crítico: Questões
Urbanas - Redação no CPB -
Entrega do dia 20 ao dia 28/02



Capítulo 03

Problemas
Ambientais em
Debate

3) O aluno deverá completar o
livro em casa ou com a
professora em sala de aula.

4) A falta de algum material será
descontada da nota final da
produtividade

Critério Avaliativo para as redações
de pensamento crítico

1) Postura - (+1,0)
2) Objetivos Claros -

(+1,0)
3) Domínio do Tema -

(+1,0)
4) Pensamento Crítico -

(+1,0)
5) Fuga total do Tema - (*

-2,0)
6) Fora do prazo

determinado (* -1,0)
7) Impropérios - (*-1,0

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


