
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 4º BIMESTRE- 2021 

TURMA: 91 

 
 DISCIPLINA 

PROVA 1 
      (25/10 a 05/11)       

CONTEÚDO 

PROVA 2 
(22/11 a 30/11) 
CONTEÚDO 

TRABALHO, LISTA DE EXERCÍCIO OU 
CONJUNTO DE TRABALHOS 

CONTEÚDO 

RECUPERAÇÕES 
(03/12 a 10/12) 
CONTEÚDO 

PESO 

 

Arte  
 
 

22/11 - Atividade 
avaliativa via E-class 
sobre fase moderna e 
semana da arte 
moderna. 

Conjunto de trabalhos realizados no 
bimestre. 

06/12 - Atividade avaliativa 
via E-class sobre Semana da 
arte moderna. 

10,0 

Educação Física 27/10 - Teste físico para os 
alunos do presencial 

30/11 
Trabalho escrito sobre o 
basquete para os alunos 
que estão no remoto 

 
03/12 - Atividades 
pendentes 

10,0 

Ensino Religioso 04/11 - Prova sobre os 
capítulos 14, 15 e 16. 
 
 

 
Trabalho apresentado em forma de 
seminário sobre um dos capítulos que 
trabalharemos durante o bimestre. 

06/12 - Resumo sobre as 
principais histórias 
trabalhadas em sala de aula. 

10,0 

Física 28/10 - Eletricidade, 
magnetismo e radiação 
 
 

 
25/11 - Atividade E-class: Ondas e som 09/12 - Eletricidade, 

magnetismo, radiações, 
ondas, som. 

10,0 

Geografia  
 
 

Prova 1 

22/11 

Capítulos 9 e 10 

29 e 30/11 
Trabalho em aula sobre cap. 11. 

09/12 
Prova de recuperação 
Capítulos 9 e 10. 

10,0 



História 
 

Dia 23/11 
 
P1 via CPB  
 
Capítulos estudados 
 (prováveis 10 e 11) 
 

Dia 05/11 

Trabalho para enviar via E-class. 

Assunto: O fim da Guerra Fria e o 
reordenamento do mundo atual. 

O aluno vai ler o capítulo 12, que mostra 
como foi este processo na história e 
características gerais. Após ler começar o 
trabalho, que deve conter os itens: 

 Identificar 8 características deste 
período que mais lhe chamou a 
atenção, e enumerá-las no trabalho.  

 Concluir o trabalho, colocando suas 
considerações sobre a pesquisa feita. 

 o trabalho deve ter capricho, 
pontuação correta, cuidado com as 
palavras e frases, sendo feito ou pelo 
computador, ou celular, ou à mão. 

Dia 07/12 
 
Capítulos estudados em aula 
durante o bimestre. 
 
(prováveis 10 e 11) 

10,0 
 

Inglês  
 
 

23/11 -  CPB provas  
Conteúdos: unidade 7 e 
8. 
 

Trabalho dia 09/11-ENTREGA PELO E-CLASS 
Post Card 

07/12 - Rec CPB provas 
Conteúdos : unidade 7 e 8. 

10,0 

Língua Portuguesa 27/10 - A1 CPB Provas 
Conteúdos: Tipos de 
narrador, interpretação de 
contos, interpretação de 
entrevista, pronomes 
interrogativos e advérbios 
na entrevista. 
 

24/11 - A2 CPB provas  
Conteúdos: 
Interpretação de texto, 
orações subordinadas 
adverbiais reduzidas e 
desenvolvidas. 

04/10 - Redação 1 
18/10 - Redação 2 
25/10 - Redação 3 
08/11 - Redação 4 
22/11 - Redação 5 
 
25/10 - Paradidático - Releitura do livro lido. 
A atividade será realizada em sala e postada 
via E-class para término no mesmo dia. 
Metodologia: o aluno descobrirá em aula. 
 
24/11 - Paradidático - Ficha de leitura. 

07/12 - Rec CPB provas 
Conteúdos: Tipos de 
narrador, interpretação de 
contos, interpretação de 
entrevista, pronomes 
interrogativos e advérbios 
na entrevista. 
Interpretação de texto, 
orações subordinadas 
adverbiais reduzidas e 
desenvolvidas. 

10,0 



Matemática 
28/10 (AV1) – CPB provas 
Conteúdo: Polígonos 
regulares e círculos, área. 

25/11 (AV2) – CPB 
provas Conteúdo: Área e 
volume. 

11/11 (AV3) – CPB provas Conteúdo: Área e 
volume. 

09/12 (Rec) – CPB provas 
Conteúdo: Polígonos 
regulares e círculos, área e 
volume. 

10,O 

Química     
 

25/10 - Atividade Avaliativa 
via CPB sobre os assuntos 
estudados do capítulo 8 - 
Funções Químicas . 

22/11 - Atividade 
Avaliativa via CPB sobre 
os assuntos estudados 
do capítulo 9 - 
Substâncias do dia a dia. 

Se houver necessidade faremos listas de 
exercícios via CPB provas referentes aos 
capítulos 8 e 9 (cada uma valendo 5,0 
pontos). As datas serão combinadas com a 
turma. 

06/12 - Recuperação via CPB 
sobre os assuntos estudados 
dos capítulo 8 e 9  do livro 
didático. 

 
10.0 

 

OBS.: No dia 26/10 teremos a prova PAAEB Oficial.  

 


