
PLANO DE AULA
PROFESSOR(A):  Ana Lúcia Custódio Lopes.



 

1° ANO - ENSINO MÉDIO

ITINERÁRIO FORMATIVO

Este planejamento foi elaborado com base na organização do “E-BOOK”, disponível no Portal CPBEducacional, e das fichas do material impresso.

Educação Adventista
ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE

Aprofundamento em Química
Ensino Médio

4° Bimestre
Sistema Interativo de Ensino- CPBEducacional



UNIDADE TEMÁTICA 1

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)

Fenômenos contaminantes do meio ambiente.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS 

(Itinerários Formativos)

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade
e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
sempre  respeitando  valores  universais,  como  liberdade,  democracia,  justiça  social,  pluralidade,  solidariedade  e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)  Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFCNT01)  Investigar  e  analisar  situações-  problema  e  variáveis  que  interferem na  dinâmica  de  fenômenos  da
natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCNT03)  Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

03/10/2022
 a 

07/10/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário.

x Livro Didático | Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 
Aula 1: Experimento sobre Uso de detergente sobre contaminante ambiental.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.95).

10/010/2022
 a 

14/10/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário.

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Resolução do questionário proposto.
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.96).

17/10/2022
 a 

Será publicada no E-
class no dia da aula 

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional



21/10/2022

aplicada, conforme 
calendário.

Aula 1: Exposição dialogada sobre conceitos de poluição atmosférica e chuva ácida com o uso de 
atividades de conhecimento, textos, vídeos, imagens e artigos.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.97).

UNIDADE TEMÁTICA 2

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente e sustentabilidade.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)

Onde há fumaça... sua saúde está em risco.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS 

(Itinerários Formativos)

(EMIFCG06)  Difundir  novas  ideias,  propostas,  obras  ou  soluções  por  meio  de  diferentes  linguagens,  mídias  e
plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
(EMIFCG07)  Reconhecer  e  analisar  questões  sociais,  culturais  e  ambientais  diversas,  identificando  e  incorporando
valores  importantes  para  si  e  para  o  coletivo  que  assegurem  a  tomada  de  decisões  conscientes,  consequentes,
colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade
e resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou
biológicos.
(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor
ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e
de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

24/10/2022
 a 

28/10/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário

X Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 
Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.97).

31/10/2022
 a 

04/11/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Experimento sobre chuva ácida,
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.98).

07/11/2022
 a 

Será publicada no E-
class no dia da aula 

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional



11/09/2022

aplicada, conforme 
calendário

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o a escrita do relatório.
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.98).

UNIDADE TEMÁTICA 3

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)

O problema Ambiental do Lixo

OBJETOS DO CONHECIMENTO
 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS 

(Itinerários Formativos)

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade
e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
sempre  respeitando  valores  universais,  como  liberdade,  democracia,  justiça  social,  pluralidade,  solidariedade  e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFCNT01)  Investigar  e  analisar  situações-  problema  e  variáveis  que  interferem na  dinâmica  de  fenômenos  da
natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCNT03)  Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

14/11/2022
 a 

18/11/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 
Aula 1: Experimento Reciclando Papel
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.100).

21/11/2022
 a 

Será publicada no E-
class no dia da aula 

X Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional



25/11/2022

aplicada, conforme 
calendário

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o a escrita do relatório.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.100).

UNIDADE TEMÁTICA 4

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)

Lixões: uma deplorável situação da vida humana e O devido tratamento do lixo.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
 Métodos e Ciência

Experimentos científicos

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS 

(Itinerários Formativos)

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade
e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
sempre  respeitando  valores  universais,  como  liberdade,  democracia,  justiça  social,  pluralidade,  solidariedade  e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFCNT01)  Investigar  e  analisar  situações-  problema  e  variáveis  que  interferem na  dinâmica  de  fenômenos  da
natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCNT03)  Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

28/11/2022
 a 

02/12/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | xTextos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca | x Atividades Portal CPBEducacional 
Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.101).

05/12/2022
 a 

09/12/2022

Será publicada no E-
class no dia da aula 
aplicada, conforme 
calendário

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.103).



AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS

Barema

SOLICITAÇÕES DO PROFESSOR PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O 
PROFESSOR:



COORDENADOR(A):  



OBJETIVOS CONCEITUAIS

Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas).

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o 

processo criativo de Deus em tudo que Ele fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons res

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 PROFESSORA TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA

ARTE GISELLE BASTOS 1ºAno do EM  10/Out a 12/Dez 1h aula semanal 

EMENTA 4º BIMESTRE

A disciplina de Arte contempla o estudo do fenômeno artístico a partir de uma perspectiva histórico-social e sua vinculação ao espaço educativo. Por meio de um olhar dialógico, a disciplina propõe uma incursão no universo multifacetado

das diversas linguagens artísticas e suas formas de expressão, privilegiando o exame de conceitos, teorias e abordagens que estruturam este campo do saber.

A proposta norteia o ver, fazer e contextualizar e é sob esse viés que atualmente a Arte é direcionada em sala de aula e principalmente com relação a fruição, não de contemplação apenas estética, mas para um pensamento de percepções e

análises minuciosas de leituras visuais bem como da valorização do sentir diante das emoções individuais expressadas nas atividades.

OBJETIVOS CONCEITUAIS

Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas).

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o

processo criativo de Deus em tudo que Ele fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons resultados em tudo que fazemos.

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS

1ª – 10/Out A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea

(Edward Munch)/ Wassily Kandinsky /  Cândido Portinari/ Anita Malfatti/

Lasar Segall

(Obs: postar  no e-class  pedido de material para a maquete P1)

Lembrete

- Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:

Características do Expressionismo (Edward Munch)

A emoção na Arte e sua influência para a Arte Contemporânea

TAREFA: 1 (5,0 pontos) – Atividade a ser feita em sala de aula  Releitura de alguma obra Expressionista. Em sulfite ou

tela.

Postar no E-class. (Obs: O aluno poderá ver na internet no celular)

2ª - 17/Out P1 – Atividade – Fabricação das 4 Pinãtas

para  levarem  a  uma  Instituição  devido  o  Dia  da  Criança,  vamos

fabricar em sala de aula. (Já foi pedido material para turma)

P1 – Atividade – Fabricação das 4 Pinãtas

para levarem a uma Instituição devido o Dia da Criança, vamos fabricar em sala de aula. (Já foi pedido material

para turma)

3ª - 24/Out A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea

Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:

Principais artistas e obras pelo mundo.

(Edward Munch)/ Wassily Kandinsky

4ª - 31/Out A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea

Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:

Pós impressionismo e contexto histórico no mundo

TAREFA 2 – (5,0 pontos) - Postar no e-classe até   Entregar em sala

Releitura de alguma arte expressionista – Tema: Ecologia ou Meio Ambiente - Em sulfite, com lápis de cor ou tinta ou tela

ou ainda escultura em argila

5ª - 07/Nov A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea

Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:

Principais artistas brasileiros: Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

6ª - 14/Nov P2 – SEMANA DE REVISÃO PARA P2

A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea

- Contextualização e apreciação: Videos no Youtube e Exposições

A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky /

Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

7ª - 21/Nov P2 – Conteúdo:

A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea  -  Edward  Munch)/  Wassily  Kandinsky  /   Cândido

Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

 P2 – Conteúdo: A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily

Kandinsky /  Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

- Aplicação da Prova escrita com questões objetivas

8ª - 28/Nov P2 – Conteúdo:

A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea  -  Edward  Munch)/  Wassily  Kandinsky  /   Cândido

Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

- Revisão para Reavaliação.

P2 – Conteúdo: A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch / Wassily

Kandinsky /  Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

9ª - 05/Dez Reavaliação de Arte – 

P2 – Conteúdo

Ca A  emoção  na  Arte  Expressionista  e  sua  influência  para  a  Arte

Contemporânea  -  Edward  Munch)/  Wassily  Kandinsky  /   Cândido

Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

Reavaliação – Conteúdos 

A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky /

Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

.

Colégio Adventista Jardim dos Estados- Caje
Muito além do Ensino



10ª - 12/Dez Reavaliação e fechamento das notas do Bimestre Reavaliação e fechamento das notas do Bimestre

Além da utilização do livro didático, as aulas serão compostas por imagens de outras obras de arte, vídeos e fotografias não presentes no livro para ampliar o repertório imagético, bem como a contextualização dos períodos na

história em que a Arte percorre, oportunizando a ampliação do reconhecimento e valorização da cultura a qual estamos inseridos.

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS

P1 Trabalho (10,0) = Prática: Trabalho para compor a nota da P1: (Atividade prática – 10,0 cada uma de participação) 

P1 – Atividade – Fabricação das 4 Pinãtas

para levarem a uma Instituição devido o Dia da Criança, vamos fabricar em sala de aula. (Já foi pedido material para turma)

 (postar individualmente no e-class foto da sua participação no projeto até o dia 30 Out)

P2 Prova Escrita (10,0) = Conteúdo: Aplicação da P2, prova escrita com questões objetivas.

P2 – Conteúdos - A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky /  Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall

Tarefas (tarefa 1 =5,0 + tarefa 2 = 5,0 pontos) = Total 10.0 pontos

TAREFA: 1 (5,0 pontos) – Atividade a ser feita em sala de aula  Releitura de alguma obra Expressionista. Em sulfite ou tela.

Postar no E-class. Até 7Nov (Obs: O aluno poderá ver na internet no celular)

TAREFA 2 – (5,0 pontos) - Postar no e-classe até  7 de Nov.  Entregar em sala

Releitura de alguma arte expressionista – Tema: Ecologia ou Meio Ambiente - Em sulfite, com lápis de cor ou tinta ou tela ou ainda escultura em argila

Obs importante: Aqueles alunos que não tem a apostila, terão que tirar xeroz para poder acompanhar toda a matéria e as atividades.

PS (10,0) = Prova substitutiva  (Conteúdo: Reavaliação de Arte – 

P2 – Conteúdos A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky /  Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall



Coordenação Pedagógica
Associação Sul-mato-grossense

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação escolar é um dos elementos da didática o qual contribui para que a

escola  desempenhe  bem  seu  papel.  Afinal,  tal  ação  tem  como  foco  analisar  o
desenvolvimento do conhecimento do aluno, e garantir o seu direito a um ensino de
qualidade que a escola deve se estruturar e se organizar.

Ao  tratarmos  de  princípios  de  avaliação,  consideramos  apontar  aqueles
destacados por Luckesi (2005):1

 Avaliar permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se
aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na
medida em que o que importa é aprender.

 A  avaliação  da  aprendizagem  exige  de  cada  um  de  nós  educadores:
vínculo com a profissão, formação adequada e consistente, compromisso
permanente com a educação,  atenção plena e cuidadosa com todas as
nossas intervenções, a flexibilidade no relacionamento com os educandos.

MODELO DO BAREMA (DEIXAR CLARO O QUE SE ESPERA DO ALUNO NO
BIMESTRE)

 1º Ano - Ensino Médio

DATA TIPO UNIDADE CURRICULAR

De 01/08 a
30/09/2022 ATIVIDADES DIVERSAS APROFUNDAMENTO EM HISTÓRIA

CRITÉRIOS
Avaliar  significa  diagnosticar  o  andamento  do  processo  de  ensino-
aprendizagem,  retomando  os  caminhos  conforme  os  resultados  e
redirecionando sempre que necessário.  Sendo o itinerário formativo
um  modelo  pedagógico  dinâmico  será  realizado  um  processo  de
avaliação  por  engajamento*,  sendo  continuado  e  dinâmico,
visando identificar  o  que  já  foi  produzido  e  compreendido  pelos
estudantes  e  modificar  caminhos  que  sejam  necessários  para  a
condução do ensino daquele ponto em diante. 
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ESTRUTURA

Apostila caderno Iterativo Integrado Ficha 5 a 8 4,0

Caderno (sendo 1 atividade por ficha) 4,0

DESAFIO

Apresentação de um folder demonstrando o patrimônio imaterial sobre a região 1,0 

Elaborar a pesquisa/apresentação de Centros de Memória, 1,0

PONTUAÇÃO FINAL: 10,0

OBSERVAÇÕES  

1 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a 
prática. 2 ed. Salvador: Malabares Comunicações e eventos, 2005.



Coordenação Pedagógica
Associação Sul-mato-grossense

 Atentar ao valor que se dá para cada item, levando em consideração a habilidade
conceitual e técnica que se pretende alcançar.

 Treinar os alunos a cumprirem os critérios estabelecidos.
 Apresentar o Barema no primeiro dia de aula aos alunos e disponibilizar no E-Class.

* AVALIAÇÃO POR ENGAJAMENTO

Como os Itinerários escapam bastante ao processo tradicional de aprendizado e de avaliação, a
proposta é que a avaliação seja feita sob medida de engajamento, e não por pontos, como 
ocorria no sistema tradicional.

Existem três níveis de engajamento que devem ser considerados na avaliação. 

O primeiro é o engajamento total, quando o estudante não somente se apropriou realmente 
do aprendizado, mas também se envolveu no ensino e auxiliou os colegas nas atividades em 
grupo.

O engajamento satisfatório é a avaliação concedida ao estudante que se comprometeu de 
forma parcial com os itinerários formativos e as atividades coletivas, mas obteve um bom 
resultado ao final do processo. 

Já o engajamento parcial é resultado da avaliação de estudantes que muito pouco ou de 
maneira insatisfatória trabalharam com os itinerários formativos, mesmo após avaliações 
periódicas e encaminhamentos pedagógicos pertinentes.



Coordenação Pedagógica
Associação Sul-mato-grossense

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1º Ano - Ensino Médio

DATA TIPO UNIDADE CURRICULAR

03/10/2022 ATIVIDADES DIVERSAS APROFUNDAMENTO EM QUÍMICA

CRITÉRIOS PONTOS
PREVISTOS

PONTOS
OBTIDOS

ESTRUTURA

Atividades  propostas  nas  fichas  da  apostila  de
aprofundamento:
Págs: 96, 98, 100, 101, e 104. 
Essas  atividades  serão  contabilizadas  na  semana  de:  21  a  25
novembro de 2022. 

10,0
(cada visto:

2,0)

Relatório do experimento: Poluição atmosférica e chuva ácida. 10,0

Relatório do experimento: Reciclando Papel. 10,0

PONTUAÇÃO  FINAL:  (Média  das  três  notas  obtidas  no
bimestre).

10,0



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA
BIOLOGIA ISAIAS PINHEIRO 1º ANO De 03/10 à 14/12 39 h/aula

EMENTA 4º BIMESTRE 2022
O objetivo geral da disciplina de biologia está fundamentado no interesse e a curiosidade científica do educando acerca dos
fenômenos naturais  e  da  vida  ,  valendo-se   da  observação,  análise  crítica  e  pro  atividade,  como forma de  mediar  o
conhecimento e a atuação crítica do mesmo  na sociedade, frente aos problemas biológicos da natureza.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Reconhecer e classificar  os diferentes tipos de tecidos que formam o corpo humano
 Analisar   a anatomia e a fisiologia de cada um dos tecidos animais e humanos
 Comparar   os diferentes tipos de tecidos   e compreender suas interações para formação dos órgãos e sistemas do

corpo.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
O aluno poderá contemplar nessas aulas a perfeição do trabalho de DEUS em cada um dos animais da Terra

DATA/AULA  CONTEÚDOS 
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

PREVISTAS

03 a 07/10 Introdução à Histologia, Tecido epitelial

Nesta  aula  será  abordado  o  tecido  epitelial  e  suas
especializações.  Faça  uma  aula  teórica,  utilizando  as
lâminas  virtuais  para  demonstrar  o  formato  e  as
especializações  do  tecido  em cada  parte  no  corpo.  Ao
explicar os tipos de tecido, faça um esquema das células
na lousa e, depois, apresente a lâmina virtual.

10 à  14/10 Tecidos conjuntivos

O  objetivo  da  aula  é  identificar  os  tipos  celulares
encontrados  nos  tecidos  conjuntivos.  Utilizando  as
imagens  do  Atlas  de  histologia
(https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/livros/atlas-
de-histologia/tecidoconjuntivo.html>.) para iniciar a uma
análise comparativa das células do tecido conjuntivo

17 à 21/10 RESUMO E REVISÃO PARA AVALIAÇÃO

24 à 28/10 AVALIAÇÃO 

31/10- 04/11 Tecido muscular

Os/As estudantes irão expor suas ideias, até que eles/as 
entrem em um consenso de que a musculatura  é 
responsável por todos esses movimentos. Então serão 
apresentadas pelo professor as características do tecido 
muscular e, em seguida, os tipos de tecidos. utilizando as 
lâminas virtuais do Atlas de histologia 
(https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/livros/atlas-
de-histologia/tecidomuscular.html)

07 à 11/11 Tecido nervoso

Após explicação sobre o tecido nervoso, dando detalhes 
sobre as células nervosas e elaboração de esquema 
mostrando todas as partes do neurônio  o professor 
utilizará o Atlas de histologia 
(//editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/livros/atlas-de-
histologia/tecidonervoso.html )e discutirá com os alunos 
sobre a função do sistema nervoso permitindo que os 
mesmos compreendam as funções e importância do 
tecido.

14 à 18/11 RESUMO E PARA AVALIAÇÃO
21 à 25/11 AVALIAÇÃO BIMESTRAL

28/11 à 2/12

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE

Muito Além do Ensino 
   



05 à 08/12 REAVALIAÇÃO

P1 - 4º Bim  - Valor: 10,0 – ( Conteúdo: tecidos epitelial e suas variações )
P2 - 4º Bim  - Valor: 10,0 – ( Conteúdo: Tecidos muscular e nervoso e classificação dos seres vivos )
Tarefas– 4º Bim – Valor: 9,5 ( Trabalho de embriologia com valor 5,00)
Simulado- 0,5
Reavaliação - 4º Bim – Valor: 10,0 – (Conteúdo: Tecidos muscular e nervoso)



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA
Ensino Religioso Wagner Aguiar 1º Ano EM 03/10 a 14/12/2022 2

EMENTA 4º BIMESTRE 
A disciplina de Ensino Religioso tem como objetivo geral ampliar a cultura religiosa do aluno, promover a reflexão e incentivar o
desenvolvimento pessoal. Também focaliza que o discente escolha valores positivos; a vida e os ensinos de Jesus Cristo; o amor de
Deus pela humanidade, no contexto do conflito entre o bem e o mal e, por fim, a importância da espiritualidade na vida humana.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Compreender o motivo pelo qual Jesus ensinava por meio de parábolas;
 Entender os princípios do reino de Deus, que eram ensinados por Jesus em suas parábolas;
 Reconhecer que a morte de Jesus foi a forma pela qual Deus concede o perdão e salvação ao pecador. 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Utilizar os princípios ensinados nas histórias bíblicas para que o discente reflita e decida ter princípios nobres, que
nortearão suas escolhas nos dilemas da vida, levando em conta sua responsabilidade para com o próximo e consigo
mesmo diante de Deus.

. 

DATA/AULA  CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
3 a 7/10 *Apresentação do M. 4, Tema 1 – “Cenário 

de Agonia”
 Aula 1: Aula expositiva do M. 1, Tema 1 – Pág. 2 a 3.
 Aula 2: Aula expositiva do M. 1, Tema 1.1 – Pág. 4 a 5.

13 e 14/10 Feriado Feriado

17 a 21/10 *Apresentação do M. 1, Tema 1 – “Cenário 
de Agonia”

 Aula 1: Aula expositiva do M. 1, Tema 1.2 – Pág. 5 a 7.
 Aula 2: Aula expositiva do M. 1, Tema 1.3 – Pág. 7 a 9.

24 a 28/10 *Apresentação do M. 1, Tema 2 – “Foi por 
você”
*P1

 Aula 1: Aula expositiva do M. 1, Tema 2 – Pág. 10 a 12.
 Aula 2: Aplicação da P1.

31 a 4/11 *Correção da P1
*Apresentação do M. 1, Tema 2 – “Foi por 
você”

 Aula 1: Correção da P1.
 Aula 2: Aula expositiva do M. 1, Tema 2 – Pág. 10 a 11.

7 a 11/11 *Apresentação do M. 1, Tema 2 – “Foi por 
você”

 Aula 1: Aula expositiva do M. 1, Tema 2.1 – Pág. 12 a 14.
 Aula 2: Aula expositiva do M. 1, Tema 2.2 – Pág. 15 a 16.

14 a 18/11 *Apresentação do M. 1, Tema 2 – “Foi por 
você”
*Revisão para P2

 Aula 1 Aula expositiva do M. 1, Tema 2.17 – Pág. 16 a 17.
 Aula 2: Revisão para P2

21 a 25/11 *P2
*Correção da P2

 Aula 1: Aplicação da P2.
 Aula 2: Correção da P2.

28/11 a 2/12 *Aulas extras  Aula 1: Temas escolhidos pelos alunos em pesquisa realizada no 
começo do 1º bimestre.

 Aula 2: Temas escolhidos pelos alunos em pesquisa realizada no 
começo do 1º bimestre.

5 a 9/12 *Reavaliação  Aula 1: Recapitulação dos conteúdos estudados.
 Aula 2: Aplicação da Reavaliação

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
 P1 – 4º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Tema 1 – Tema + exercícios. Páginas 2 a 9.
 P2 – 4º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Tema 2 – Tema + exercícios. Páginas 10 a 17.

 Tarefa 1 – 4º Bim – Valor: 5,0 – Realização dos exercícios dos temas 1 e 2.
- Responder aos exercícios dos capítulos do bimestre, sejam eles por solicitação via e-class ou realização junto com 
o professor em sala de aula. Cada capítulo respondido ou não, receberá o “visto” do professor a fim de verificação e 
lançamento da nota correspondente a quantidade de exercícios realizados.

 Tarefa 2 – 4º Bim – Valor: 5,0 – Realização de trabalho sobre o tema Criacionismo.
- Elaborar em grupo um cartaz ou maquete com o tema da semana de oração sobre o Criacionismo. O trabalho será 
exposto na escola durante a semana de oração e não será necessário apresentação oral.

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE
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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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA

Ed. Física 
Andrey Leal de

Castro
1° ano EM

CH
03/10 a 14/12

EMENTA 3º BIMESTRE

Prover  aos  estudantes  ferramentas  que  propiciem  o  desenvolvimento,  a  utilização  e
apreciação do mundo ao seu redor.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
Conhecer a origem do Futsal, quem criou, onde surgiu, conhecer e vivenciar os fundamentos técnicos do
Futsal, conhecer e vivenciar as regras do Futsal, conhecer e vivenciar os sistemas defensivos do Futsal,
conhecer e vivenciar os sistemas táticos ofensivos do Futsal.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda sabedoria.

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
04/10 –
06/10 Futsal 

História do Futsal

Apresentação da metodologia e avaliações da matéria de
futsal.

Em sala de aula os alunos devem realizar um trabalho de
pesquisa sobre a origem do Futsal, quem criou, onde 
surgiu e em que contexto o Futsal surgiu. Após a 
pesquisa os alunos e o professor devem debater os 
temas pesquisados.

Na quadra os alunos devem vivenciar o mesmo contexto 
da origem do Futsal, como: jogar na quadra com bola de 
Futebol de campo, não ter um número certo de 
jogadores definido, arremesso lateral com as mão, 
goleiro podendo segurar bolas recuadas com as mãos.

Material de apoio para as aulas 01 e 02 
https://www.dicaseducacaofisica.info/historia-futsal/

        13/10
Aula Fundamentos Técnicos do Futsal

Em sala de aula os alunos devem fazer um trabalho de
pesquisa sobre o que são os fundamentos do Futsal  e
quais são os fundamentos do Futsal. Após a pesquisar os
alunos e o professor devem discutir o tema pesquisado e
esclarecer detalhes técnicos.

Material de aula para as aulas 03, 04 e 05 
https://www.dicaseducacaofisica.info/fundamentos-do-
futsal/

18/10 –
20/10 Aula Fundamentos Técnicos do Futsal

Os alunos devem ser divididos em 4 grupos para realizar 
um circuito de treinamento dos fundamentos técnicos do 
Futsal. Após a explicação do professor sobre a atividade 
que será realizada em cada estação do circuito, as 
atividades começam e os grupos de alunos devem trocar 
de estação a cada 10 ou 15 minutos.

As estações do circuito devem ser de:

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE
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Passe e domínio de bola;
Controle e condução de bola;
Chute e Cabeceio;
Drible e Finta.

25/10 –
31/10

Semana de avaliação P1  analise  de  desenvolvimento  pratico  dos  alunos:
critérios conhecimento e domínio da modalidade coletiva
trabalhado durante o decorrer deste bimestre  

01/11 -
02/11

Treinando  e  aprendendo  o
Fundamento Chute  de Ataque. Em duas colunas no meio da quadra, as bolas são arremessadas

rasteiras do centro em direção aos tiros de canto de uma metade

da quadra. Os alunos têm que correr pela lateral e   chutar a bola

no goleiro  após  ultrapassarem driblando  por  entre  três  cones

dispostos a 5 metros de distância um do outro. Após chutar de

um lado, o aluno passa para o final da fila do outro lado para

executar o chute com o outro pé.

Formar uma só fileira de alunos no meio da quadra junto a lateral

de frente para seu campo defensivo. O professor se posiciona no

círculo central com várias bolas de futsal, e a 8 metros do centro

em  direção  ao  canto  defensivo  são  colocados  dois  cones

distantes 2 metros um do outro de forma que o professor jogue a

bola  rasteira  entre  os  cones  em direção  ao  canto  oposto  da

lateral onde estão os alunos. Ao jogar a bola, o aluno deve correr

em direção a esse canto e após a bola ultrapassar os cones é

que deve chutar visando o goleiro ofensivo, isto é, o goleiro da

outra metade da quadra. Variação – Trocar de lado.

08/11 –
10/11

Passes – atividades em dupla 1. Alunos um de frente para o outro irão realizar passes 
consecutivos somente com a direita.
 2. Alunos um de frente para ou outro irão realizar passes 
consecutivos somente com a esquerda
 3. Alunos um de frente para o outro irão realizar passes 
consecutivos com a direita e a esquerda.
 4. Alunos um de frente para o outro, primeiro irá realizar o 
passe com a direita mandando a bola para a perna esquerda do 
colega e vice-versa.

17/11 
Aula Regras do Futsal

Em sala de aula os alunos devem fazer um trabalho de pesquisa 
sobre as principais regras do Futsal. Após a pesquisa o professor 
deve fazer uma explanação sobre o tema e abrir uma discussão 
com os alunos sobre as mudanças nas regras do Futebol de 
Salão em relação ao Futsal atual e as diferenças entrega as 
regras do Futebol de campo para o Futebol de Salão.

Material de apoio  

https://www.dicaseducacaofisica.info/as-principais-regras-do-

futsal-atuais/

22/11 –
24/11

P2 PROVA TEORICA: Com questões de múltiplas escolhas 

29/11 –
01/12

2 gols ou 10 min Jogo de futsal com forme as regras oficiais do jogo

06/012 –
08/12

2 gols ou 10 min Jogo de futsal com forme as regras oficiais do jogo

13/12 2 gols ou 10 min Jogo de futsal com forme as regras oficiais do jogo



AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (Notas de 0 a 10) = analise de desempenho das aulas em quadra
P2 ( Notas de 0 a 10) = conteúdo : futsal e futebol de campo (prova)
Tarefa/ trabalho (Notas de 0 a 10)= pesquisa em sala de aula e exercícios disponível no CPB provas



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA
EDUCAÇÃO FÍSICA FABIO ARAUJO 1º ANO EM 03/10 a 14/12/22

EMENTA 4º BIMESTRE 
A disciplina de educação física tem o papel de estimular/aprender sobre atividade física, exercícios físicos e os esportes no geral, 
melhorando assim as capacidades físicas e motoras, usando jogos, brincadeiras e as competições como forma desenvolvimento 
corporal e intelectual. 

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Contribuir para o desenvolvimento de competências como a argumentação, a empatia, o pensamento crítico e habilidades 

como a capacidade de trabalho em grupo e de analisar e resolver problemas complexos.
 Diferenciar atividade física e exercício físico e como seus princípios básicos, são definidos;
 Relacionar o movimento corporal às atividades do cotidiano e atividades da cultura corporal;
 Conhecer as transformações históricas culturais das modalidades esportivas (Futsal), esporte de invasão.
 Correlacionar os efeitos da mídia sobre a modalidade futebol de campo e seu papel do processo de aprendizado escolar  

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Comparar a realidade de mundo com os valores bíblicos- cristãos que predomina a filosofia da escola e estimular os cuidados
com a saúde corporal.

DATA/AULA  CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
04/10/202
2

06/10/202
2

Futsal
Futsal feminino x misto 

1ª Parte: Na primeira parte de nossa aula iremos realizar
um breve alongamento e explicar a proposta da aula para
os alunos.
2ª Parte: Em um primeiro momento, somente as mulheres
irão  participar  do  futebol. Será  o  futebol  feminino.  Os
meninos  deverão ficar  de  fora analisando a proposta  da
aula. Em um segundo momento faremos o futebol misto,
onde  mesclaremos  meninos  e meninas.  Dividiremos  2
times de 5 jogadores para iniciar  o jogo.  O Professor irá
marcar 4 minutos ou 2 gols para que novos times possam
entrar.
3ª Parte: Faremos um breve alongamento com nossa turma
e discutiremos brevemente sobre a participação feminina
no futebol e nas aulas de Educação Física.

13/10/202
2

Futsal
Tática de defesa x ataque 

1ª Parte: Na primeira parte de nossa aula iremos realizar
um breve alongamento e
explicar a proposta da aula para os alunos.
2ª  Parte:  Dividiremos  nossa  turma  em  2  equipes,  e
dividiremos as equipes em quartetos. Ao início teremos a
disputa do primeiro quarteto da equipe A, contra o primeiro
quarteto da equipe B. Próximo a área do gol iremos riscar
uma linha no chão, e no fundo da quadra iremos colocar os
6 cones igual a figura abaixo.  A equipe de defesa ficará
posicionada  no  campo  de  defesa  e  a  de  ataque  ficará
posicionada no campo de ataque.
As equipes não podem invadir o campo adversário. Ao sinal
o professor, a equipe de ataque começará a tocar a bola, e
a  equipe  defesa  irá  fechando  os  espaços.  O  objetivo
principal será da equipe de ataque tentar derrubar 1 dos
cones,  chutando  a  bola.  Para isso  deverão  esperar  uma
"brecha" na defesa. A defesa deverá se movimentar junto
com os passes do ataque para  fechar  os  espaços.  Cada
quarteto terá 2 chances para derrubar o cone. Cada bola
interceptada computará 1 ponto para a equipe de defesa.
No final quando todos os quartetos já tiverem participado,
inverteremos  as  equipes  e  assim acharemos  a  equipe
vencedora.
3ª Parte: Faremos um breve alongamento com nossa turma
e discutiremos brevemente sobre a participação feminina
no futebol e nas aulas de Educação Física.

18/10/202
2

Futsal
Derrube o cone 

1ª Parte: Na primeira parte de nossa aula iremos realizar
um breve alongamento e explicar a proposta da aula para

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE
Muito Além do Ensino 

   



os alunos.
2ª  Parte:  Dividiremos  nossa  turma  em 2  equipes.  Cada
equipe terá 3 cones em seu campo de defesa. Faremos um
círculo  ao  redor  cos  cones,  onde  nenhum  aluno  poderá
pisar O objetivo principal da brincadeira é derrubar todos
os cones da equipe adversária e proteger o seu. Toda vez
que 1 cone for derrubado o jogo será pausado e a posse de
bola irá para a equipe que teve o seu cone derrubado.
3ª Parte: Faremos um breve alongamento com nossa turma
e discutiremos brevemente sobre a participação feminina
no futebol e nas aulas de Educação Física.

20/10/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 5 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles 
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade

25/10/202
2 Prova Prática

P1:  Análise  de  desenvolvimento  pratico  dos  alunos:  critérios
conhecimento  e  domínio  da  modalidade  coletiva  trabalhado
durante o decorrer deste bimestre

27/10/202
2

Aula teórica: Futebol de campo
 História 
 Fundamentos e 

regras
 Sistema de jogo e 

posições 
Lista de exercícios: Futebol

de campo 01

Este conteúdo será desenvolvido nos princípios básicos de 
interação, autonomia e cooperação tendo como base as 
atividades básicas:
Slides e apostila  

Realização de atividades escritas disponíveis no E-Class.

01/11/202
2

Futsal
Copa escolar masculina

1ª Parte: Na primeira parte de nossa aula iremos realizar
um  breve  alongamento  geral  e explicar  a  proposta  da
disputa  para  os  alunos.  Convidaremos  outra  turma  da
escola para uma disputa de futebol masculino.
2ª Parte: Dividiremos nossa turma em 2 times masculinos
para enfrentar a outra sala, que também terá 2 times. As
regras  serão  as  mesmas  do  futsal,  e  cada  jogo  terá  2
tempos de 6 minutos.  Realizaremos os 2 jogos e se der
tempo, faremos um terceiro jogo com os vencedores para
acharmos o campeão.
3ª Parte: Faremos um breve alongamento com nossa turma
e  discutiremos  brevemente sobre  a  importância  de
competir,  e  pediremos  todos  os  alunos  para  se
cumprimentarem.

03/11/202
2

Futsal
Copa escolar feminina

1ª Parte: Na primeira parte de nossa aula iremos realizar
um  breve  alongamento  geral  e explicar  a  proposta  da
disputa  para  os  alunos.  Convidaremos  outra  turma  da
escola para uma disputa de futebol masculino.
2ª Parte: Dividiremos nossa turma em 2 times Femininos
para enfrentar a outra sala, que também terá 2 times. As
regras  serão  as  mesmas  do  futsal,  e  cada  jogo  terá
2tempos de 6 minutos. Realizaremos os 2 jogos e se der
tempo, faremos um terceiro jogo com os vencedores para
acharmos o campeão.
3ª Parte: Faremos um breve alongamento com nossa turma
e  discutiremos  brevemente sobre  a  importância  de
competir,  e  pediremos  todos  os  alunos  para  se
cumprimentarem.

08/11/202
2

Aula teórica: Futebol de campo
 Mídia x Futebol
 Copa do mundo 
  Estádios e tabela 

de jogos
Lista de exercícios: Futebol de campo 
02 

Este conteúdo será desenvolvido nos princípios básicos de 
interação, autonomia e cooperação tendo como base as 
atividades básicas:
Slides e apostila  

Realização de atividades escritas disponíveis no E-Class.

10/11/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 5 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles 
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade
(meninos e meninas)

17/11/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 5 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores,  onde eles
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade
(meninos e meninas)

22/11/202
2

Aula teórica: Futebol de campo
 História 
 Fundamentos e 

Revisão: Este conteúdo será desenvolvido nos princípios 
básicos de interação, autonomia e cooperação tendo como 
base as atividades básicas:



regras
 Sistema de jogo
 Posições e 

funções
 Mídia x futebol  
 Copa do mundo 
  Estádios e tabela 

de jogos

Slides e apostila  

24/11/202
2

P2 PROVA TEÓRICA:  Com questões de múltipla escolha.

29/11/202
2

Correção da P2 Esclarecimento da avaliação
Dia recreativo de socialização com momento lúdico - análise 
comportamental   dos alunos.

01/12/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 10 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles 
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade
(meninos e meninas)

06/12/202
2

Reavaliação PROVA TEÓRICA: com 12 questões de múltipla 
escolha.

08/12/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 5 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles 
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade

12/12/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 10 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores,  onde eles
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade

14/12/202
2

Jogo coletivo
2 gols ou 10 minutos

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores,  onde eles
irão jogar futsal, baseado nas regras oficiais da modalidade

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10.00) = análise prática do desempenho das aulas em quadra 
P2 (10.00) = Conteúdo: Futsal e Futebol de Campo (Prova)
Tarefas/Trabalho (9.5) = lista de exercícios disponível no CPB Prova
Simulado: (0,5)
Prova de reavaliação: conteúdo – Futebol de Campo: História, fundamentos, regras, sistema de jogo, posições, funções, principais 
problemas sociais no meio e copa do mundo. 



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 PROFESSORA TURMA PERÍODO CARGA HORARIA
FÍSICA CARLA RIQUELME 1º CN e CH 03/10 a 14/12/2022 3h/s

EMENTA 4º BIMESTRE 
 Estudo das mudança de quantidade de movimento sofrida por um corpo

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Construir o conceito de velocidade média e instantânea;
 Escrever as equações que fornecem o Impulso e a Quantidade de Movimento;
 Relacionar estas quantidades ao fenômenos de colisões;
 Relacionar o Impulso e a Quantidade de movimento às Leis de Newton;

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Desenvolver  a  habilidade  de  pensamento  lógico  e  interpretativo  diante  de  situações  problema,  bem  como  a
capacidade de identificar o toque divino em meio à natureza por meio das leis da física. 

DATA/
AULA  CONTEÚDOS 

METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
PREVISTAS

Semana 1
03/10 à
07/10

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 1: Introdução do conceito de impulso ; Aula 
2: Realização de exercícios

Exposição do conteúdo no quadro

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 3: Realização de exercícios 

Resolução de exercícios na apostila

Semana 2
         14/10

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 1: Introdução do conceito de quantidade de 
movimento; Aula 2: Realização de exercícios

Exposição do conteúdo no quadro 

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 3: Realização de exercícios

Resolução de exercícios da apostila

Semana 3
17/10  à

21/10

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 1 e Aula 2: Introdução do conceito de 
colisões

Exposição de conteúdo no quadro

Módulo 3 – Impulso e quantidade de 
movimento  
Aula 3: realização de exercícios

Resolução de exercícios na apostila 

Semana 4
24/10  à
28/10

REVISÃO DE CONTEÚDO 
Exercícios complementares Resolução de exercícios interativa entre os alunos 

AVALIAÇÃO P1
Aula 1: Exercícios complementares; Aula 2: 
Aplicação da prova  

Resolução de exercícios no quadro  + Aplicação 
da Avaliação P1

Semana 5
31/10  à
04/11

CORREÇÃO DE PROVA
Aula 3: Correção da P1 Resolução dos exercícios no quadro

Módulo 1 – Gravitação Universal
Aula 1 e Aula 2: Introdução ao conceito de 
gravitação universal 

Leitura interativa do conteúdo na apostila 

Semana 6
07/11  à
11/11

Módulo 1 – Gravitação Universal
Aula 1 e Aula 2: 1º e 2º Leis de Kepler Exposição de um vídeo sobre as Leis de Kepler 

Módulo 1 – Gravitação Universal
Aula 1 e Aula 2: realização de exercícios Resolução de exercícios na apostila

Semana 7
14/11  à

18/11

Módulo 1 – Arquimedes e as Alavancas 
Aula 3: Conceito de Equilíbrios de forças Exposição de conteúdo no quadro

Módulo 1 – Gravitação Universal
Aula 1 e Aula 2: realização de exercícios Resolução de exercícios na apostila 

Semana 8
21/11  à
25/11

REVISÃO DE CONTEÚDO + AVALIAÇÃO P2
Exercícios complementares 

Resolução de exercícios interativa entre os alunos 
+ Aplicação da Avaliação P2

CORREÇÃO DE PROVA
Correção da prova P2 Resolução de exercícios no quadro

Semana 9
28/11 à
02/12

REVISÃO DE CONTEÚDO PARA REAVALIAÇÃO Resolução de exercícios 

REVISÃO DE CONTEÚDO PARA REAVALIAÇÃO Resolução de exercícios

Semana 10
05/12 à
09/12

Reavaliações 4º Bimestre Aplicação das Reavaliações 4º Bimestre

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS

P1 (10,0): Impulso, quantidade de movimento e colisões (módulo 3) 
P2 (10,0): Gravitação Universal e Alavancas (módulo 1 e 2) 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE

Muito Além do Ensino 
   



Tarefas/Exercício avaliativo: (10,0)



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA
GEOGRAFIA Agnaldo 1º ANO A/B 03/10 a 13/12 44

EMENTA 3º BIMESTRE 
A Geografia é instrumento fundamental no entendimento do mundo ao nosso redor, é quem nos dá materialidade para
localizar e situar fenômenos dos mais diversos. Ela percorre e participa como base ou fundamento de diversas pesquisas
científicas, amplia o horizonte do conhecimento da terra e dos acontecimentos que nela existe ou existiram e ainda pode
antecipar informações a respeito do futuro da população mundial e do planeta Terra.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Elaborar  hipóteses,  selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos,  econômicos,

sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas
naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos,
mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

 Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais  e  na  promoção  da  sustentabilidade  econômica  e  socioambiental  do  planeta  (como  a  adoção  dos
sistemas da agro biodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).

 Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com
destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais,
políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Apresentar de forma atrativa, dinâmica e reflexiva, o estudo do espaço geográfico em seus aspectos físicos e humanos, 
salientando a importância dos alunos como construtores e transformadores da sociedade, levando-os a uma investigação
mais profunda e criacionista.

DATA/AULA  CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
03/10 a 07/10 Questões socioambientais, Vegetação,

Desmatamento, Biogrilagem, Solos,
Ocupação  de  áreas  de  encosta,
Erosão  e  compactação  do  solo,
Queimadas,  Desastres  ambientais,
Contaminação  do  solo  e  água:
escassez hídrica, poluição das águas,
rios e lagos, aquíferos, oceanos.

Aula 01:  Essa aula (e a sequência dela) tem como objetivo
aprofundar  o  conhecimento  referente  às  questões
exploratórias  socioambientais.  Primeiramente,  sobre  a
Floresta  Amazônica  e  o  desmatamento,  o  impacto  dessa
exploração e o papel do homem nesse contexto, sendo bom
ou ruim (ou ambos). Elencar as características da Floresta
Amazônica.  Explicar  sobre  a  Floresta  Amazônica  e  as
características únicas dessa vegetação (o fato dela ser uma
floresta  úmida,  o  retroalimento,  a  bacia  hidrográfica).
Destacar  o  sistema  de  evapotranspiração  e  como  esse
processo  mantém  o  equilíbrio  do  clima.  Enfatizar  o
desmatamento ilegal  e que grande parte dessa exploração
está  associada  à  especulação  imobiliária,  à  grilagem  de
terras públicas e à exploração predatória da madeira.
https://www.youtube.com/watch?v=Dkh1wBU-ce4
https://www.youtube.com/watch?v=UVV8PBGLmA4

Aula 02: Continuação. Essa aula (e a sequência dela) tem
como  objetivo  aprofundar  o  conhecimento  referente  às
questões exploratórias socioambientais. 
A  Biogrilagem,  também  conhecida  como  “biopirataria”.
Explicar  a  ilegalidade  na  exploração  das  espécies  da
Amazônia afeta o social, o econômico e o ambiental, pois não
se preocupa com a perda da biodiversidade e a extinção de
espécies, afeta até mesmo pesquisas científicas. 

13/10 a 14/10 Questões socioambientais, Vegetação,
Desmatamento, Biogrilagem, Solos,
Ocupação  de  áreas  de  encosta,
Erosão  e  compactação  do  solo,
Queimadas,  Desastres  ambientais,
Contaminação  do  solo  e  água:
escassez hídrica, poluição das águas,

Aula 01:  Essa aula tem como objetivo apresentar as ações
humanas diante do solo e suas consequências. Exemplificar
casos como o desastre em Brumadinho e em Mariana (Minas
Gerais), os deslizamentos de encostas nos centros urbanos e
no meio rural. O não cumprimento das leis ambientais pela
população. A invasão de áreas de risco, a falta de coleta de
lixo. As queimadas e suas consequências. Enfatizar o uso da

Colégio Adventista Jardim Lebron - CAJE
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https://www.youtube.com/watch?v=UVV8PBGLmA4
https://www.youtube.com/watch?v=Dkh1wBU-ce4


rios e lagos, aquíferos, oceanos. água  na  agricultura,  na  indústria,  no  consumo  humano.
Discutir  a  respeito  dos  cuidados  que  devemos  ter  com  a
água.  Caracterizar  as áreas  que já  sofrem com a falta  de
água.  
https://www.youtube.com/watch?v=Dw2eZoIzAyk

Aula  02:  Essa  aula  tem  como  objetivo  discutir  sobre  a
escassez hídrica, o papel do ser humano e sua contribuição
na poluição em mares e oceanos, rios e lagos. Descrever o
sistema  hídrico  brasileiro.  Conceituar  o  que  é  “estresse
hídrico”. Relacionar a urbanização e grandes centros urbanos
e as áreas de proteção de mananciais. Os principais motivos
que levam a degradação dos lagos e rios: pressão sobre os
recursos  hídricos,  adensamento  populacional,  uso  para
irrigação,  alteração  de  características  naturais  da  água  e
contaminação.
 Destacar que a perda de água e a poluição dos rios que
atendem  as  cidades,  teve  início  a  busca  pela  água
subterrânea: os aquíferos. E eles também são prejudicados
pela poluição, com os mesmos motivos da poluição dos lagos
e rios:  uso e  descarte  inadequado de diversos  setores  da
economia e da sociedade sem o devido controle do poder
público. Discutir a importância dos aquíferos. 
https://www.youtube.com/watch?v=F6v_ibKMNOY

17/10 a 21/10 Climas,  Poluição  do  ar,  Inversão
térmica,  Ilhas  de  calor,  Chuva  ácida,
Aquecimento  global  e  efeito  estufa,
proteger  x  desenvolver  e  “um  novo
consumidor”.

Aula  01:Essa  aula tem  como  foco  a  conscientização  dos
tipos de poluição que ocorrem no ar de nosso planeta e como
isso afeta o clima e a vida em diversos aspectos. Explicar
usando uma linha do tempo como foi o desenvolvimento das
atividades  econômicas  e  de  que  maneira  elas  foram
alterando a dinâmica climática de certos locais e do planeta.
Enfatizar  que  as  maiores  mudanças  e  os  principais
problemas estão localizados nos países que desenvolveram
suas  industrias  durante  a  revolução  Industrial,  mas  que
diretamente ou indiretamente, todos os lugares são afetados
de alguma maneira. Conceituar o que é: 1-Inversão Térmica
2.  Ilhas  de  Calor  3.  Chuva  Ácida.  Elencar  os  principais
responsáveis pela poluição do ar e como ela ocorre. 

Aula 02:  Essa aula tem como objetivo discutir  sobre o
papel de cada um no consumo e produção responsável, já
que todos os seres humanos e consumidores. Indagar os
alunos  a  respeito  das  possíveis  justificavas  no  uso
intenso  dos  recursos  naturais.  Caracterizar  o  processo
produtivo  desde  a  :1.  Extração,  2.  Produção,  3.
Consumo,  4.  Descarte.   Problematizar  as  possíveis
soluções para esta situação. 
https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8&t=1s

24/10 a 28/10 Demografia, Teorias demográficas,
Teorias em debate, Índice de

desenvolvimento humano, Estudos e
conceitos demográficos, A queda das

taxas, Índice de fecundidade,
Expectativa ou esperança de vida,

Muita gente e pouco espaço x muito
espaço e pouca gente, Transição

demográfica.

Aula  01:  Essa  aula  tem  como  objetivo  apresentar  e
aprofundar  alguns  termos  importantes  do  estudo
geográfico,  além  de  suas  definições,  iremos  tentar
entender  como eles  influenciam nossa  vida  e  o  nosso
mundo.  Definir:  O que é  Demografia.  2.  Apresentar  e
discuta  as  três  teorias  demográficas  (Malthusiana,
Neomalthusiano  e  Marxista)  3.  IDH,  crescimento
vertical,  crescimento  vegetativo  (ou  natural),  taxas  de
natalidade e mortalidade.
https://www.youtube.com/watch?v=4MqMZJnNwVs

Aula 02: Essa aula tem como objetivo continuar os assuntos
tratados  na  aula  anterior  sobre  demografia  e  teorias
demográficas,  mas  a  realidade  “pós  lei  do  filho  único”.

https://www.youtube.com/watch?v=4MqMZJnNwVs
https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=F6v_ibKMNOY
https://www.youtube.com/watch?v=Dw2eZoIzAyk


Debater com os alunos se após a divulgação e a implantação
por  alguns  países  do  Planejamento  Familiar  as  taxas
natalidade aumentam ou diminuem com o passar dos anos.
Citar os principais fatores para que as taxas de natalidade e
mortalidade se alterem, como isso ocorre em países ricos, o
processo  de  urbanização  e  seu  papel  e  principalmente  a
questão  sexista  da  coisa:  o  atraso  nos  casamentos  pela
oportunidade  e  crescimento  de  mulheres  em  setores
trabalhistas,  que  antes  não  tinham  esse  “papel”  na
sociedade,  além  dos  métodos  contraceptivos  e  como  o
desenvolvimento  medicinal  e  científico  diminuiu  a  taxa  de
mortalidade em países mais desenvolvidos.
Enfatizar o conceito de Índice de fecundidade e como ele é
calculado em cada país, como deve se levar em conta muitos
fatores e como cada cultura apresenta um número diferente.
O incentivo  à  natalidade  que  muitos  países  desenvolvidos
buscam adotar e quais os principais motivos: mão de obra e
problemas previdenciários.

31/10 a 04/11 Demografia,  Teorias  demográficas,
Teorias  em  debate,  Índice  de
desenvolvimento  humano,
Estudos  e  conceitos
demográficos, A queda das taxas,
Índice  de  fecundidade,
Expectativa  ou  esperança  de
vida, Muita gente e pouco espaço
x  muito  espaço  e  pouca  gente,
Transição demográfica.

Aula  01:  Essa  aula  tem  como  objetivo  sanar  dúvidas  e
alinhar o pensamento referente às informações coletadas nas
duas  aulas  anteriores.  Com  base  no  que  foi  estudado,
apenas não ter filhos ou ter um controle de natalidade é o
suficiente para recuperarmos o mundo e seus recursos?
Explicar as quatro fases da Transição Demográfica.
1.  Primeira  fase  –  taxas  elevadas  de  natalidade  e
mortalidade;  crescimento  vegetativo;  antes  da  revolução
industrial. 
2. Segunda fase – ocorre com a urbanização e a revolução
médico-sanitária,  crescimento  vegetativo  positivo,  explosão
demográfica. 
3.  Terceira  fase  –  população  vivendo  na  área  urbana  em
peso, mulher assumindo mercado de trabalho, incentivo do
controle de natalidade.
4. Quarta fase – fase atual, crescimento vegetativo negativo e
população  envelhecida,  taxas  de  mortalidade  maiores  que
taxa de natalidade.
Aula 02: 

07/10 a 11/11 Estrutura  populacional,  a  pirâmide
invertida,  população,  recursos  e
trabalho:  uma  equação  complexa,
desemprego,  trabalho  feminino  e
infantil.

Aula 01:Essa aula tem como objetivo apresentar diferentes
informações referente a organização populacional Brasileira,
informações  de  pesquisas  atuais,  acesso  a  informações
públicas  como  dados  do  IBGE  e  construção  de  tabelas.
Exemplificar  as  faixas  etárias  da  pirâmide  demográfica,
jovens, adultos e idosos. Analisar as diferenças na forma das
pirâmides  etárias  de  países  com  população  jovem,  e  de
países com predomínio de população adulta e idosa. Debater
a respeito dos problemas do envelhecimento da população
brasileira. 

Aula  02:  Essa aula  tem como objetivo  estudar  outras
informações sobre a estrutura populacional, distribuição
de  recursos  e  indicadores  sociais  atuais  do  Brasil,
focando agora no trabalho infantil, feminino e escravo.
Elencar os principais motivos que levam as crianças a
trabalharem de maneira ilegal. As consequências que o
trabalho infantil  causa na infância  e no futuro dessas
crianças.  As  medidas  que  podem  ser  tomadas  para
essa  situação  ser  revertida.  Enfatizar  a  entrada  da
mulher no mercado de trabalho. Debater a respeito das
ocupações e os salários. Explicar a respeito do trabalho
escravo no campo e nas cidades. 

14/10 a 18/11 Demografia:  migrações,  principais
tipos  de  migração,  quanto  à
autonomia,  quanto  à  área  de
deslocamento,  quanto  ao  tempo  de
permanência no país de acolhimento,
quanto à situação migratória, principais
fatores  de  repulsão  e  atração

Aula 01: Essa aula tem como objetivo introduzir e apresentar
o  estudo  demográfico  envolto  na  migração,  as  diferentes
definições dentro dela, causas, consequências e condições.
Definir  os  conceitos  de:  Migração,  Emigração,  Imigração,
Emigrante e Imigrante.  Os principais tipos de migrações: a
migração  voluntária,  a  forçada,  as  migrações  internas,  as
migrações  externas  ou  internacionais,  a  migração  legal  e



migratórias,  migrações  por  fatores
econômicos,  Migrações  por  fatores
ambientais,  Migrações  por  fatores
políticos e/ou religiosos, os refugiados,
estudantes e cientistas em mobilidade
internacional.

ilegal, o êxodo rural, e a migração pendular.
Aula 02: Essa aula tem como objetivo apresentar os motivos
pelos quais levam a migração, situações atuais de países, a
migração e os refugiados no Brasil.   Explicar os principais
motivos  que  levam  as  pessoas  a  migrarem.  As  guerras,
busca  por  emprego,  perseguições  religiosas,  perseguições
políticas, catástrofes naturais, decisão pessoal. Caracterizar
os refugiados de guerra e os refugiados ambientais. Enfatizar
a presença dos refugiados venezuelanos, dos haitianos, dos
sírios e dos ucranianos no Brasil. 

21/11 a 25/11 Políticas  restritivas  x  livre-circulação,
Assimilação  e  exotismo,  Movimentos
migratórios  atuais,  migrações  no
Brasil,  breve  histórico  da  imigração
internacional e migrações internas no
Brasil.

Aula 01:  Essa aula tem como objetivo apresentar e discutir
sobre os fluxos migratórios e suas políticas, sejam restritivas
ou de livre circulação, realidades enfrentadas pelos migrantes
e  o  posicionamento  de  muitos  Estados  frente  à  migração.
Destacar a migração ilegal e suas consequências. Explicar a
respeito  da  soberania  que  cada  país  exerce  sobre  o  seu
território,  e  o  conjunto  de  leis  existentes.  Relacionar  a
questão do imigrante com o mercado de trabalho. Destacar
as situações de trabalho análogo que os imigrantes passam
ao migrarem para outro país de maneira clandestina. 

Aula  02:  Essa  aula  tem como objetivo  a  continuidade  do
debate  sobre  os fluxos migratórios e  suas  políticas,  sejam
restritivas ou de livre circulação, realidades enfrentadas pelos
migrantes  e  o  posicionamento  de  muitos  Estados frente  à
migração.  Debater  a  respeito  do  declínio  populacional  nas
áreas de maior fluxo migratório, destacando a importância da
mão  de  obra  dos  imigrantes  na  geração  de  empregos,
recolhimento de impostos,  movimentação do comércio,  dos
aluguéis, e do sistema previdenciário. Enfatizar o complexo
processo  de  assimilação  cultural  a  reterritorialização,  a
integração,  e  o  aculturamento  do  imigrante  no  país  de
destino. Explicar  porque  ocorrem  as  extradições  de
imigrantes.

28/11 a 02/12 Aula 01:  Essa aula tem como objetivo continuar os estudos
sobre  migração  e  focar  a  atenção  no  Brasil  e  nosso
posicionamento  frente  a  famílias  de  imigrantes,  aos
movimentos de assimilação os refugiados, e afins. Apresentar
uma  linha  do  tempo  caracterizando  a  influência  das
migrações  no  território  e  na  cultura  brasileira.  Citar  os
principais  grupos  de  imigrantes  que  vieram para  o  Brasil,
italianos,  alemães,  eslavos,  portugueses,  espanhóis,  e
japoneses.  Os  movimentos  forçados(escravos).  Os
refugiados ambientais, de guerra e de perseguições política.

Aula 02: Essa aula tem como objetivo continuar os estudos
sobre  migração  e  focar  a  atenção  no  Brasil  e  nosso
posicionamento  frente  a  famílias  de  imigrantes,  aos
movimentos  de  assimilação  os  refugiados,  e  afins.
Caracterizar a situação de trabalho análogo dos bolivianos na
cidade de São Paulo. Enfatizar o que a Prefeitura Municipal
de São Paulo tem feito para combater essa situação. 
.

05/12 a 09/12 Revisão para reavaliação e recuperação. 

12/12 a 13/12 Revisão para reavaliação e recuperação.
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS

P1 – 4º Bim (10,0) – Módulo 01 – Questões Socioambientais. 
P2 –4º Bim (10,0) – Módulo 02 – Estudos Populacionais.
Tarefas - 4º Bim (9,5) = Tarefas pelo E-class (01 por semana) e atividades em sala, partição do aluno.
Simulado Extra – (0,5).
Simulado Bônus – (1,0).
Reavaliação – 4º Bim (10,0) =Todos o conteúdo durante o bimestre. (12 questões objetivas)
OBS:  Este  cronograma  está  sujeito  a  alteração,  dependendo  da  dinâmica  da  turma  e  algumas  atividades
complementares.



Cronograma Ensino Médio 

4º bimestre – 2022

Professor(a): Yara Lígia       Disciplina: História    Série/Turma: 1º ano CN/CH

DATA/AULA  CONTEÚDOS 

03/10 a 07/10 Conteúdo: Módulo 1 – Antigo Regime e Sistema Colonial
Objetivos: Identificar as características do Antigo Regime, do mercantilismo
e das Monarquias Absolutistas. 
Estratégias:  Aula  expositiva  com  registro  na  lousa:  Dimensão política:
absolutismo; Dimensão econômica: mercantilismo Dimensão social: divisão
estamental;  Dimensão cultural: renascimento  cultural / reforma religiosa.
Como era a economia da Idade Moderna. Características do Pacto Colonial
e do protecionismo alfandegário. Breve análise da imagem disponibilizada
na página 8. 
Análise  de  vídeos  educativos.  Resolução  das questões presentes nas
páginas 8 e 9.

13/10 e 14/10 Conteúdo: Módulo 1 – Antigo Regime e Sistema Colonial
Objetivos: Identificar as características do Sistema Colonial. Caracterizar a
colonização espanhola, francesa e inglesa.

Estratégias:  Aula  expositiva. O  aluno  (a)  deverá  observar  o  mapa
sugerido na página 12. Após trabalhar os conceitos principais, cada aluno
deverá fazer um Mapa Mental das diferentes propostas de colonização da
América, identificando os atuais países da América que foram colonizados
pela  Espanha,  por  Portugal,  pela Inglaterra e pela França.  Palavras
obrigatórias:  Mercantilismo;  Pacto  Colonial;  Monopólio;  Protecionismo
Alfandegário;  Escravizados;  Servidão Temporária;  Mita;  Encomienda;
Comércio Triangular; É importante relembrar que o Tratado de Tordesilhas
não  foi respeitado  e  que  o  processo  de  colonização  ganhou  feições
específicas em cada região. Análise de vídeos educativos.  Resolução de
atividades.

17/10 a 21/10 Simulado. 
Conteúdo: Módulo 2 – Brasil colonial: política, economia e sociedade
Objetivos:  Analisar  as  principais  características  políticas,  econômicas  e
sociais do Brasil colonial
Estratégias:  Aula  expositiva  por  meio  da  verificação  de  conhecimentos
anteriores sobre os principais temas do capítulo, fazer o registro no quadro,
com base no eu os alunos falarem e depois  complementá-los.  Análise  de
apresentação  no  Powerpoint  e  vídeos  educativos  para  compreensão  dos
principais conceitos. Analise as imagens presentes nas páginas 19 a 23.

Para introduzir o tema “escravidão”, utilize as reconstruções em 3D a seguir
para oferecer  à sua turma uma ideia  mais apurada do que era o tráfico
negreiro.
Link.https://www.slavevoyages.org/voyage/ship#3dmodel/0/en/

É possível parar a linha do tempo e clicar nos navios  para revelar as
características do navio em questão.
Link. https://www.slavevoyages.org/voyage/database#timelapse
PESQUISA: Solicite que as duplas acessem o material e redijam um resumo
sobre a escravidão na América a partir da análise das vidas de Mahommah



Gardo Baquaqua e de Frederick Douglass. Ambos foram escravizados no
século XIX, e tiveram a experiência de escrever suas biografias.

24/10 a 28/10

P1 (25 a
31/10)

Revisão para prova.
Aplicação da Prova P1
Entrega e correção da prova 

31/10 a 04/11 Conteúdo: Módulo  3  –  Diáspora  africana  e  escravidão  na  América
portuguesa
Objetivos:   Compreender  e  comparar  as  diferenças  entre  as  revoltas  do
período. Analisar as causas e consequências da Semana de Arte Moderna e
do Movimento Tenentista.

Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio da análise:  quais foram
os possíveis impactos da situação descrita no mapa da página 33? Leitura
Coletiva (vide sequência didática) seguido de registro na lousa, a partir das
diferentes contribuições propostas.
do uso de apresentação no Powerpoint e de análise de vídeos educativos.
Elaboração  de  planilha  com  as  revoltas,  comparando-as.  Pesquisa  e
exposição sobre a produção artística da Semana de Arte Moderna.

07/11 a 11/11 10/11 Simulado CPB
Conteúdo: Módulo 4 – Expansão territorial e holandesa no Brasil colonial
Objetivos:  Contextualizar  os  principais  fatos  históricos  do  período  da
exploração holandesa no Brasil. Especificar as características do governo de
Nassau.

Estratégias: Aula  expositiva  e  dialogada  por  meio  da análise  da p.  45.
Análise de trcho do  filme “A Missão”, produzido em 1986 e dirigido por
Roland Joffé.  Link para cena do encontro com os

indígenas: https://www.youtube.com/watch?v=gHM_kvVjWqY.  Link
para o filme completo. https://www.youtube.com/watch?v=cTT6mRiINYE. Ao
final, em duplas, haverá a produção de um texto sobre as impressões que
tiveram. Depois a sistematização no quadro. Análise da página 50, com o
detalhamento do avanço territorial dos portugueses sobre  a  Colônia,
complementando-o com o mapa da página 52, com foco na atuação dos
bandeirantes.

14/11 a 18/11 Revisão
21/11 a 25/11 Simulado. Aplicação da Prova P2 (14/09)
28/11 a 02/12 Reavaliações (02/12)
05/12 a 09/12 Reavaliações (até 08/12), 096/12 Conselho de Classe
12/12 a 16/12 Exames finais

20/12 Encerramento do 4º Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS

Prova P1 (de 0,0 a 10,0)

Conteúdo: Módulo 1 – Antigo Regime e Sistema Colonial; Módulo 2 – Brasil colonial: política,
economia e sociedade; 

Prova P2 (de 0,0 a 10,0)



Conteúdo: Módulo 3 – Diáspora africana e escravidão na América portuguesa;  Módulo 4 –
Expansão territorial e holandesa no Brasil colonial
Tarefas Diárias: (de 0,0 a 10,0)
Simulado Extra: (de 0,0 a 0,5)
Simulado Bônus: (de 0,0 a 1,0) Simulado Extra: (de 0,0 a 0,5)
RECUPERAÇÃO: 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 SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA

Língua Inglesa Ezequiel Dias 1º ano EM 01/10 a 10/12 2h/a

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

Week 1

(04/10 – 07/10)

Módulo 1 – Color up your canvas 

Adverbs

● Aula 01: Color up your canvas

● Tarefa: 01 – 06 (p. 5,)

● Aula 02: Adverbs of frequency  

Week 2

(18/10 – 21/10)

Relative clauses ● Aula 03: Relative clauses (p. 11)

● Aula 04: Let’s practice  2- 4 (p. 13)

Week 3

(25/10 – 28/10)

Semana de Avaliações 1 ● Aula 05: Correção dos Exercícios + Revisão

● Aula 06: Trabalho Avaliativo 1 disponível no CPB Prova.

Week 4

(01/11 – 04/11)

Módulo 2 – Boost your results: Future Will and be going to ● Aula 07: Future will

● Tarefa: 1 – 5 (p. 22) 

● Aula 08: Future  – language in use (p. 23)

Week 5 

(08/11 – 11/11)

Future: be going to ● Aula 09: Be going to (p. 27)

● Tarefa: 1, 2 e 3(p. 28) + 1 – 3 (p. 29);

● Aula 10: Let’s write (p. 30) 

Week 6 

(15/11 – 18/11)

Comparisons & Adjectives 

Review 

● Aula 11: Maratona de língua inglesa – p. 33 (01 – 12)

● Aula 12: Maratona de língua inglesa – p. 36 (12 – 24) 

Week 7 

(22/11 – 25/11)

Semana de Avaliação 2 ● Aula 13: Revisão 

● Aula 14: Trabalho Avaliativo 2 disponível no CPB Prova.

Week 8 

(29/11 – 02/12)

Semana de Reavaliação ● Aula 15: Correção do Trabalho Avaliativo 

● Aula 16: Reavaliação disponível no CPB Prova.

Week 9 

(06/12 – 09/12)

Correção & Notas ● Aula 17 – Questões do Trabalho Avaliativo comentados pelo professor. 

● Aula 18 – Revisão de Notas

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS

P1 (10,0): Advebs of frequency, adverbs order, relative clauses.

P2 (10,0): Future: will, future: be going to & Text Comprehension

TA (9.5) + (0.5) simulado extra.

Reavaliação (10,0): Future: will and be going to, Adverbs & Text Comprehension

Simulado Bimestral (1.0)



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA

MATEMÁTICA DEL FERRER 1ANO A/B EM 03/10 a 09/12 3h

EMENTA 4º BIMESTRE

Avaliar o desempenho das exatas do aluno ao fim da escolaridade básica, sendo capaz de resolver problemas

algébricos, numéricos, gráfico, geométricos, no universo dos números complexos.

OBJETIVOS CONCEITUAIS

(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação
das medidas de tendência central  (média,  moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude,  variância e
desvio padrão).
EM13CNT307:  Analisar  as  propriedades  dos  materiais  para  avaliar  a  adequação  de  seu  uso  em  diferentes
aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis
considerando seu contexto local e cotidiano.
EM13CNT301: Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição
e representar  e interpretar  modelos  explicativos,  dados e/ou resultados experimentais  para construir,  avaliar  e
justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Os conceitos bíblicos acerca da realidade criada devem prover as lentes por meio das quais enxergamos e interpretamos os
dados a serem estudados e analisados na prática científica e as informações a serem ensinadas prática docente

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
03 a 07

(semana 1)
 Sistemas lineares
 Função quadrática

1.Resolução de sistemas por escalonamento p. 17 e 21
2.Exercícios e correção.
3. Exercícios de função quadrática p. 25 e 26

13 e 14
(semana 2)

 Função quadrática 1.Gráfico da função quadrática
2.Exercícios p. 30 a 32.
3.Correção dos exercícios da apostila – função quadrática.

17 a 21
(semana 3)

 ATIVIDADE AVALIAITVA 1 
 Simetria e vértice da parábola
 Estudo dos sinais

1.Exercícios p. 35 e 36 com correção.
2.Com dedução dos sinais da função e inequações de segundo grau.
3.Exercícios apostila p.46 e 47

24 a 28
(semana 4)

 PAAEB
 PROVA1
 Transformações Geométricas

1.Translação, reflexão e a rotação – fazendo no plano cartesiano
2.Exercícios apostila p.50,51 e 53.
3. Composição de transformação – ex.p.56

NOVEMBRO
01 A 04/11
(semana 5) 

 Estatística 1.Entendendo as medidas de variabilidade – Desvio médio, variância e
desvio padrão,
2,Exercícios apostila o. 6 a 8 com correção.
3.Agora é sua vez – p.12 a 16//correção

07 a 11
(semana 6)

 10 – SIMULADO
 Representação gráfica

1.Diagrama  de  ramos  e  folhas,  diagrama  boxplot,  limotes  e  valores
atípicos.
2. Exercícios resolvidos e para resolver p. 21 a 24
3.Exercícios p. 25 a 27 com correção.

14 a 18
(semana 7)

 Geometria Analítica 1.Alinhamento de 3 pontos – com medidas e exercícios p. 28 a 30
2.Equação geral e reduzida da reta
3.Inclinação e coeficiente angular – exercícios p.34 a 36

21 a 25
(semana 8)

 PROVA2
 Retas

1.Posições relativas das retas
2.Ponto de interseção entre as retas  - sistemas
3.Exercícios p. 41 a 43 com correção

Nov/Dezem.
29e30/01e02

(semana 9)

 Circunferência 1.Equação geral e reduzida da circunferência
2;Calculando o centro e o raio de uma circunferência
3. Exercício apostila p.46 a 48

05 a 09
(semana 10)

 REAVALIAÇÃO 1.Correção dos exercícios – circunferência
2.Maratona matemática
3.Correção da maratona - revisão

13 e 14
(semana11)

 Atividade de Revisão 1.Exercícios da maratona matemática
2. Correção dos exercícios.

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE

Muito Além do Ensino 
   



AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10,0) = Conteúdo: Polinômios/ Números complexos/ Cônicas/Proporções diretas, inversas e funções.
P2 (10,0) = Conteúdo: Funções/Sequências – PA e PG  e Geometria plana.
Simulado Extra – Valor 0,5
Simulado – Valor 1,0 (Bônus)

Atividade Avaliativa1 – 18/08 – valor – 3,0/10
Atividade Avaliativa2 – 08/09  - valor – 3,0/10
Atividade Avaliativa3  – 26/09 – valor – 4,0/10
As atividades Avaliativas serão feitas pelo CPB com entrega das questões DISCURSIVAS.
Os conteúdos das atividades avaliativas serão os conteúdos da P1 e P2 – Revisão antes das provas e revisão do conteúdo dado
no bimestre.

PS  –  Prova  Substitutiva  (10,0)  =  Polinômios/  Números  complexos/  Cônicas/Proporções  diretas,  inversas  e  funções/
Funções/Sequências – PA e PG  e Geometria plana.



PLANO DE AULA
PROFESSOR(A): Del Delker Braun de Oliveira Ferrer



 

1° ANO - ENSINO MÉDIO

ITINERÁRIO FORMATIVO

UNIDADE TEMÁTICA 1

Educação Adventista
ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE

Investigação Matemática
Ensino Médio

4° Bimestre
Sistema Interativo de Ensino- CPBEducacional



TEMA INTEGRADOR Calculando área de maneira diferente

UNIDADE TEMÁTICA 1. Aplicando o determinante para o cálculo da área de um triângulo

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

 Usando pontos conhecidos no plano cartesiano.

HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos)

(EMIFCG01)  Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e
ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes
para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação.

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

06/10/2022

Investigar as diferentes 
maneiras de como 
podemos calcular área 
de um triângulo.

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

13/08/2022 Apresentação do 
trabalho

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |x  Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional

UNIDADE TEMÁTICA 2

TEMA INTEGRADOR Uma idéia algébrica para matrizes

UNIDADE TEMÁTICA 2. Operações com matrizes

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

 Tabela

HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos)

(EMIFCG04)  Reconhecer  e  analisar  diferentes  manifestações  criativas,  artísticas  e  culturais,  por  meio  de  vivências
presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do
conhecimento matemático e sua aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos. 

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

20/10/2022 Matrizes e suas x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos 



aplicações

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

27/10/ 2022 Exposição da 
apresentação que foi 
pesquisada – sobre 
Matrizes

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional

UNIDADE TEMÁTICA 3

TEMA INTEGRADOR Quando os números não se encaixam

UNIDADE TEMÁTICA Ajuste linear de mínimos quadrados

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Molas e funções

HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos)

(EMIFCG04)  Reconhecer  e  analisar  diferentes  manifestações  criativas,  artísticas  e  culturais,  por  meio  de  vivências
presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do
conhecimento matemático e sua aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos. 

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

03/11/2022
Explicando as situações 
problemas – tempo de 
sono, risco de infecção 
hospitalar.

x Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

10/11/2022

Explicação das 
correlações e exercícios 
da apostila resolvido

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos 
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional

UNIDADE TEMÁTICA 4

TEMA INTEGRADOR Números correlacionados

UNIDADE TEMÁTICA O que os números indicam



OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Correlação positiva, negativa e baixa correlação linear

HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos)

(EMI3FMAT404)  Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água,
gás  etc.),  em  suas  representações  algébrica  e  gráfica,  identificando  domínios  de  validade,  imagem,  crescimento  e
decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

(Eixos Estruturantes) 

(EMIFMAT02)  Levantar  e testar  hipóteses sobre variáveis  que interferem na explicação ou resolução de uma situação-
problema elaborando modelos com a linguagem matemática para analisá-la e avaliar sua adequação em termos de possíveis
limitações, eficiência e possibilidades de generalização.

SEMANA DE AULA TAREFA PARA CASA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

17/ 10/ 2022 A beleza dos números

 Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |x  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca | x  Atividades Portal CPBEducacional 

24/10 / 2022
Explicação dos alunos 
em aula

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional

SOLICITAÇÕES DO PROFESSOR PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O 



PROFESSOR:

COORDENADOR(A):  



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA
Projeto de Vida Katherine Herrera 1° ano A/B EM 03/10 a 14/12/2022 11h/a

EMENTA 4º BIMESTRE
Mobilizar  práticas  de linguagem no universo  digital,  considerando as  dimensões técnicas,  críticas,  criativas,  éticas  e
estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a
aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Reconhecer o mundo do trabalho em cada tempo histórico, relacionando o papel do homem como protagonista de sua

época e como essencial para o desenvolvimento da sociedade através do trabalho.
 Conhecer personagens que contribuíram através de suas invenções, destacando características como perseverança,

esforço e afinidade com a área de atuação.
 Identificar as habilidades valorizadas no âmbito profissional, acadêmico ou mercadológico.
 Aprender sobre tendência de atuação nas mídias sociais e as diferentes formas de atuação.
 Ampliar o conhecimento sobre o uso da internet e das tecnologias de comunicação no mercado de trabalho.
 Escolher o percurso profissional a ser seguido, inserindo em seu planejamento todas as demandas da vida humana.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Devemos conduzir o aluno a se ver e a “constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença,
ao reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006, p. 133).

DATA/
AULA

 CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS

03/10/22 a 
07/10/22

TRILHA 13:
 O mundo profissional.

 Discussão sobre o tema.
 Vídeo reflexivo: https://www.youtube.com/watch?

v=rn_BjkdIT-M
 Leitura do texto página 62.

10/10/22 a 
14/10/22

História do Trabalho  Vídeo relacionado com o tema.
 Discussão em grupos sobre o tema.

Exercícios das págs. 63 e 64.
17/10/22 a 
21/10/22

Histórias Inspiradoras  Vídeo reflexivo sobre histórias inspiradoras
 Exercícios pág. 65 e 67.

24/10/22 a 
28/10/22

TRILHA 14:  Meu futuro profissional  Leitura e discussão em grupos sobre o tema.
 Exercícios das páginas 68 e 69.

31/10/22 a 
04/11/22

Habilidades Socioemocionais  Discussão em grupos sobre o tema.
 Vídeo reflexivo: https://www.youtube.com/watch?

v=pJdUJmSqDGE
 Exercícios das páginas: 71 e 72.

07/11/22 a 
11/11/22

 Buscando o sentido para a vida  Exercícios da pág. 70.

14/11/22 a 
18/11/22

TRILHA 15: O mercado de trabalho
Digital.
Trabalho e Mídias Sociais

 Leitura e discussão em grupos sobre o tema.
 Exercícios das páginas 73 e 74.

21/11/22 a 
25/11/22

Internet como mercado de trabalho  Vídeo relacionado com o tema.
 Exercícios das páginas 75 e 76.

28/11/22 a
02/12/22

TRILHA 16: O que eu almejo
Escolha Profissional

 Exercícios das páginas 77, 78. 79 e 80;

Colégio Adventista Campo Grandense - CAJE

Muito Além do Ensino 
   



Coordenação Pedagógica
Associação Sul-mato-grossense

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1º Ano - Ensino Médio

DATA TIPO UNIDADE CURRICULAR

03/10/2022 ATIVIDADES DIVERSAS Projeto de vida

CRITÉRIOS PONTOS
PREVISTOS

PONTOS
OBTIDOS

ESTRUTURA

Identificação: Capa do 4° bimestre. 0,5

Organização: Será verificada a organização do portfólio conforme os
seguintes critérios:
Ordem do arquivamento das atividades
Qualidade no conteúdo do portfólio.
Conservação da pasta.

0,5

Autoavaliação

                                                                            Atividades 
escolares
PR-1
Participação na ação social “Dia da criança”. 

3,0

Apostila: Páginas 63 – 67; 69 -62; 75,76. 79 e 80, sendo que as 
atividades das páginas 72 e 80 deverão estar em folha sulfite e 
anexadas ao portfólio. 

6,0

PONTUAÇÃO FINAL: 10

PR-1
No portfólio

 Pesquisas indicadas:  Arquivamento de pesquisas solicitadas pelo 
professor, indicadas para compor o portfólio.
Temas:
1. História e evolução do trabalho no Brasil
2. Como desenvolver habilidades socioemocionais. 
3. Importância da tecnologia no mercado de trabalho.
Cada pesquisa tem que ter no mínimo 15 linhas.
                                                                      

9,0

Pesquisas pessoais:  Arquivamento de, no mínimo, 2 pesquisas 
pessoais ligadas ao tema estudado no bimestre, para compor o 
portfólio.                                                               

1,0

PONTUAÇÃO FINAL: 10

Nota de tarefas: Apresentação em grupos. 
Cada grupo terá um tema sorteado, deverá pesquisar sobre, e, na aula
seguinte apresentar para a turma.

10



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 PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA
Química Ana Lúcia 1A/1B-EM 03/10 a 14/12 3h/Aulas semanais

EMENTA 3º BIMESTRE
A  Química  tem  como  objetivo  principal  estudar  a  constituição  da  matéria,  suas  propriedades,  aplicações  e  as
transformações  sofridas  por  ela.  Essa  Ciência  trabalha  em  dois  níveis:  o  macroscópico  e  o  microscópico.  No
nível macroscópico, trata da matéria e de suas transformações, já no nível microscópico, as mudanças acontecem no
mundo acessível apenas pela imaginação e pela criatividade. Esse ramo da ciência, como os demais ramos, apresenta
seus códigos de linguagem, símbolos, fórmulas, sua metodologia e seu campo de ação específicos.

OBJETIVOS CONCEITUAIS
 Compreender  a  natureza  das  substâncias  iônicas  dissolvidas  em água  e  entender  seu  comportamento  em

soluções aquosas.
 . Utilizar conceitos matemáticos para calcular as grandezas químicas.
 Compreender o fenômeno da radioatividade, entender o equilíbrio entre o número de prótons e nêutrons no

núcleo atômico e escrever equações que representem reações nucleares.
 Desmistificar  o  tema  Radiação,  que  geralmente  encontra-se  revestido  de  pré  concepções  que  enfocam  os

malefícios e o caráter prejudicial das mesmas, devido à falta de conhecimento sobre a temática.
 Reconhecer as diferentes leis que permeiam as reações químicas.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Estimular, por meio da disciplina de química, o fortalecimento e o desenvolvimento da mente a favor do bem comum,
tendo como ferramenta diferentes fontes de comunicação, informações e recursos tecnológicos, bem como, incentivar as
habilidades de pensamento e representação lógica,  a criatividade e o pensamento reflexivo dos estudantes.  Todo o
processo  de  ensino,  desenvolvido  na  disciplina,  está  vinculado  a  promoção  da  autonomia  e  da  autenticidade  dos
educandos e fundamentados nos valores bíblicos - cristãos.

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
03/10  a
07/10 Módulo 01 – Grandes Grupos dos

Compostos Inorgânicos
Ácidos
Bases
Sais 
Óxidos.

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 03 de Química.
Registro no caderno.

10/10 a
14/10

Módulo 01 – Grandes Grupos dos
Compostos Inorgânicos
Ácidos
Bases
Sais 
Óxidos.

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 03 de Química.
Registro no caderno.

17/10 a
21/10 Módulo 02 – Interações entre as

substâncias.
Reações químicas.
Equações químicas.
Classificação das reações químicas.

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB 
PROVAS (Valor 5.0).

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 03 de Química.
Registro no caderno.

24/010 a
28/10

P1

Módulo  01  –  Grandezas
Químicas:  
Massa atômica,  massa molecular  e
constante de Avogadro.

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

31/10 a
04/11 Módulo  01  –  Grandezas

Químicas:  
Mol, Massa Molar e Volume Molar

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE

Muito Além do Ensino 
   



07/11 a
11/11 Módulo  02  Representações  de

Compostos Químicos
Fórmula Molecular
Fórmula eletrônica de Lewis
Fórmula estrutural ou de Cooper e
Fórmula porcentual ou centesimal

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

14/11 a
18/11

.
Módulo  02  Representações  de
Compostos Químicos
Fórmula mínima ou 
estequiométrica.
Conversão de fórmulas

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB
PROVAS (Valor 4,5).

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

21/11 a
25/11

P2

Módulo 03 – Radioatividade: Leis
das  emissões  radioativas  e  tempo
de Meia Vida.

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

28/11 a
02/12 Módulo 03 – Radioatividade: 

Fissão e Fusão nucleares 
 Riscos e benefícios das radiaçãoes.

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

05/12 a
09/12

Reavaliação

Módulo  04  –  Lei  das  Reações
Químicas

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas.
Uso da Apostila 04 de Química.
Registro no caderno.

12/12 a
14/12

Semana destinada  ao Bloco de
Estudos  para  os  alunos  que
ficaram de exame na disciplina
de Química.

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10) = Conteúdo: Conteúdos dos módulos do 01, 02 e 01 da Apostilas 03 e 04.
P2 (10) = Conteúdo: Conteúdos dos módulos 01, 02 e 03 da Apostila 04.
Tarefa (9.5) = Conteúdo: PS – Prova Substitutiva (10) = Conteúdo: Conteúdos do bimestre.


	OBJETIVOS CONCEITUAIS
	Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas).
	FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
	Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o processo criativo de Deus em tudo que Ele fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons res
	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
	PROFESSORA
	TURMA
	PERÍODO
	CARGA HORÁRIA
	ARTE
	GISELLE BASTOS
	1ºAno do EM
	10/Out a 12/Dez
	1h aula semanal
	EMENTA 4º BIMESTRE
	A disciplina de Arte contempla o estudo do fenômeno artístico a partir de uma perspectiva histórico-social e sua vinculação ao espaço educativo. Por meio de um olhar dialógico, a disciplina propõe uma incursão no universo multifacetado das diversas linguagens artísticas e suas formas de expressão, privilegiando o exame de conceitos, teorias e abordagens que estruturam este campo do saber.
	A proposta norteia o ver, fazer e contextualizar e é sob esse viés que atualmente a Arte é direcionada em sala de aula e principalmente com relação a fruição, não de contemplação apenas estética, mas para um pensamento de percepções e análises minuciosas de leituras visuais bem como da valorização do sentir diante das emoções individuais expressadas nas atividades.
	OBJETIVOS CONCEITUAIS
	Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas).
	FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
	Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o processo criativo de Deus em tudo que Ele fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons resultados em tudo que fazemos.
	DATA/AULA
	CONTEÚDOS
	METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
	1ª – 10/Out
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea
	(Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	(Obs: postar no e-class pedido de material para a maquete P1) Lembrete
	- Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:
	Características do Expressionismo (Edward Munch)
	A emoção na Arte e sua influência para a Arte Contemporânea
	TAREFA: 1 (5,0 pontos) – Atividade a ser feita em sala de aula Releitura de alguma obra Expressionista. Em sulfite ou tela.
	Postar no E-class. (Obs: O aluno poderá ver na internet no celular)
	2ª - 17/Out
	P1 – Atividade – Fabricação das 4 Pinãtas
	para levarem a uma Instituição devido o Dia da Criança, vamos fabricar em sala de aula. (Já foi pedido material para turma)
	P1 – Atividade – Fabricação das 4 Pinãtas
	para levarem a uma Instituição devido o Dia da Criança, vamos fabricar em sala de aula. (Já foi pedido material para turma)
	3ª - 24/Out
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea
	Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:
	Principais artistas e obras pelo mundo.
	(Edward Munch)/ Wassily Kandinsky
	4ª - 31/Out
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea
	Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:
	Pós impressionismo e contexto histórico no mundo
	TAREFA 2 – (5,0 pontos) - Postar no e-classe até Entregar em sala
	Releitura de alguma arte expressionista – Tema: Ecologia ou Meio Ambiente - Em sulfite, com lápis de cor ou tinta ou tela ou ainda escultura em argila
	5ª - 07/Nov
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea
	Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de:
	Principais artistas brasileiros: Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	6ª - 14/Nov
	P2 – SEMANA DE REVISÃO PARA P2
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea
	- Contextualização e apreciação: Videos no Youtube e Exposições
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	7ª - 21/Nov
	P2 – Conteúdo:
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	P2 – Conteúdo: A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	- Aplicação da Prova escrita com questões objetivas
	8ª - 28/Nov
	P2 – Conteúdo:
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	- Revisão para Reavaliação.
	P2 – Conteúdo: A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch / Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	9ª - 05/Dez
	Reavaliação de Arte –
	P2 – Conteúdo
	Ca A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	Reavaliação – Conteúdos
	A emoção na Arte Expressionista e sua influência para a Arte Contemporânea - Edward Munch)/ Wassily Kandinsky / Cândido Portinari/ Anita Malfatti/ Lasar Segall
	.
	10ª - 12/Dez
	Reavaliação e fechamento das notas do Bimestre
	Reavaliação e fechamento das notas do Bimestre
	Além da utilização do livro didático, as aulas serão compostas por imagens de outras obras de arte, vídeos e fotografias não presentes no livro para ampliar o repertório imagético, bem como a contextualização dos períodos na história em que a Arte percorre, oportunizando a ampliação do reconhecimento e valorização da cultura a qual estamos inseridos.
	AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
	P1 Trabalho (10,0) = Prática: Trabalho para compor a nota da P1: (Atividade prática – 10,0 cada uma de participação)
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	Língua Inglesa
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	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.
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	Week 6
	(15/11 – 18/11)
	Comparisons & Adjectives
	Review
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	Aula 17 – Questões do Trabalho Avaliativo comentados pelo professor.
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	Reavaliação (10,0): Future: will and be going to, Adverbs & Text Comprehension
	Simulado Bimestral (1.0)

