Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Giullian
DATAS

07/10

14/10

21/10

28/10

Disciplina: ARTE

Série/Turma: 3º E.M.

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: > ARTE CONTEMPORÂNEA – PARTE 1
OBJETIVO: estudar e compreender as características da arte contemporânea e as novas
linguagens artísticas que surgiram a partir da segunda metade do séc. XX. AT1 – Action
Painting: experiência artística por meio da técnica expressionista usada por Jackson Pollock.
AT2 – pesquisa: vida e obra da artista brasileira Lygia Clark.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, e atividade prática de pintura e expressão.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: > ARTE CONTEMPORÂNEA – PARTE 2
OBJETIVO: estudar e compreender as características da arte contemporânea e outras novas
linguagens artísticas que surgiram a partir da segunda metade do séc. XX. AT3 – tabela
ilustrada: características e exemplos de linguagens artísticas contemporâneas, de acordo com
orientações do professor.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: > ARTE CONTEMPORÂNEA - GRAFITTI
OBJETIVO: estudar e compreender a história e características de uma das mais populares
linguagens contemporâneas, o Grafitti. = P1 – Grafitti Responsável = escolher um tema, sob
orientação do professor, e realizar esboços para concretização da proposta da P1 a partir da
próxima aula.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas, e planejamento para o
trabalho da P1.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
.
CONTEÚDO:  P1 – GRAFITTI RESPONSÁVEL 
OBJETIVO: com base em uma temática de própria escolha, planejar e elaborar uma pintura
com referência a grandes nomes do Grafitti no mundo. Temas: inclusão; combate a
desigualdade; meio ambiente. Formato: tamanho A3, ou tela aproximada. Técnica: pintura
grafitti, à guache. Grupos de 5 alunos. Entrega: dia 11/11
ESTRATÉGIA: trabalho prático (P1) de pintura.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > Avaliações P1 do 3º bimestre < =

04/11

11/11

CONTEÚDO:  P1 – GRAFITTI RESPONSÁVEL  (continuação)
OBJETIVO: com base em uma temática de própria escolha, planejar e elaborar uma pintura
com referência a grandes nomes do Grafitti no mundo. Temas: inclusão; combate a
desigualdade; meio ambiente. Formato: tamanho A3, ou tela aproximada. Técnica: pintura
grafitti, à guache. Grupos de 5 alunos. Entrega: dia 11/11
ESTRATÉGIA: trabalho prático (P1) de pintura.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
.
CONTEÚDO: > ARTE NO MS
OBJETIVO: estudar e compreender as características e principais representantes da arte
contemporânea regional. AT4 – tabela ilustrada: principais exemplos da arte no MS.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
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18/11

25/11

CONTEÚDO: Apresentação e Entrega dos PORTÓLIOS
OBJETIVO: Acabamento e apresentação dos Portfólios de Arte do IV bimestre, apresentado
de acordo com estrutura estipulada previamente pelo professor, com todas as atividades
realizadas nas aulas do bimestre.
ESTRATÉGIA: aula prática, para finalização, correção e acabamento dos portfólios.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: Aplicação da Prova P2
OBJETIVO: prova bimestral, para avaliação de aprendizagem dos estudantes.
ESTRATÉGIA: prova bimestral realizada em aula.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > Avaliações P2 do 3º bimestre < =

02/12

09/12

CONTEÚDO: Revisão para a REAV / PS
OBJETIVO: revisão dos conteúdos estudados ao longo do bimestre, para sanar dúvidas
quanto as características de cada um dos estilos, para a realização da avaliação para
recuperação de aprendizagem.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > – Reavaliações/PS do 3º bimestre < =
CONTEÚDO: Filme: ‘Arte Contemporânea’ (Toda Matéria)
OBJETIVO: exibição de filme para aprofundamento do conteúdo abordado durante o bimestre.
ESTRATÉGIA: exibição de filme.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.

INFORMAÇÕES GERAIS
P1 = 10,0 (trabalho prático)
Tema: GRAFITTI
P2 = 10,0
Conteúdo: ARTE CONTEMPORÂNEA.
TA (Portfólio) = 9,5 (data de entrega: 11/11) – abertura; sumário; AT1, 2, 3, 4; foto da P1;
AT = 1,0 cada; 0,5, se atrasado ou incompleto;
SE = 0,5 (simulado extra, dentro da nota de AT)
S = 1,0 Ponto Bônus (Simulado)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): ARTE CONTEMPORÂNEA; ARTE NO MS.
A reavaliação /PS substituirá a menor nota (P1 ou P2).
Média: P1 + P2 + TA + S
10
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO
NECESSIDADE DA ESCOLA.

SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
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Cronograma Ensino Médio
4º bimestre – 2022
Professor(a): Yara Lígia

Disciplina: Atualidades

Série/Turma: 3º ano A/B

DATA/AULA

CONTEÚDOS

03/10 a 07/10

Conteúdo: principais notícias veiculadas na semana.
Objetivos: Compreender o fato histórico/social do contexto da notícia. Analisar
a forma como a notícia foi divulgada e seu canal de imprensa. Suscitar junto a
turma novas perspectivas da notícia e suas implicações.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de exposição de notícias
e debate entre a professora e alunos. Após esse primeiro momento de
exposição da notícia e debate, os alunos da sala irão desenvolver uma
redação sobre o tema, citando dados relevantes que poderão ser
pesquisados na internet (citar as fontes).
Tarefa: Pesquisar e ler notícias divulgadas na semana, escolher uma para
trazer ao debate da sala. Fazer anotações no caderno, tais como: Título da
notícia, fonte de divulgação, e um breve resumo/apresentação da mesma.

13/10 e 14/10

Tarefa Avaliativa: Os alunos irão formar quartetos para alimentar um Blog
de notícias da turma. Cada quarteto sorteará a data da sua publicação.
Conteúdo: principais notícias veiculadas na semana.
Objetivos: Compreender o fato histórico/social do contexto da notícia. Analisar
a forma como a notícia foi divulgada e seu canal de imprensa. Suscitar junto a
turma novas perspectivas da notícia e suas implicações.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de exposição de notícias
e debate entre a professora e alunos. Após esse primeiro momento de
exposição da notícia e debate, os alunos da sala irão desenvolver uma
redação sobre o tema, citando dados relevantes que poderão ser
pesquisados na internet (citar as fontes).
Tarefa: Pesquisar e ler notícias divulgadas na semana, escolher uma para
trazer ao debate da sala. Fazer anotações no caderno, tais como: Título da
notícia, fonte de divulgação, e um breve resumo/apresentação da mesma.

17/10 a 21/10

Conteúdo: principais notícias veiculadas na semana.
Objetivos: Compreender o fato histórico/social do contexto da notícia. Analisar
a forma como a notícia foi divulgada e seu canal de imprensa. Suscitar junto a
turma novas perspectivas da notícia e suas implicações.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de exposição de notícias
e debate entre a professora e alunos. Após esse primeiro momento de
exposição da notícia e debate, os alunos da sala irão desenvolver uma
redação sobre o tema, citando dados relevantes que poderão ser
pesquisados na internet (citar as fontes).
Tarefa: Pesquisar e ler notícias divulgadas na semana, escolher uma para
trazer ao debate da sala. Fazer anotações no caderno, tais como: Título da
notícia, fonte de divulgação, e um breve resumo/apresentação da mesma.

24/10 a 28/10
P1 (25 a 31)
31/10 a 04/11

Aplicação da Prova P1
Conteúdo: principais notícias veiculadas na semana.
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Objetivos: Compreender o fato histórico/social do contexto da notícia. Analisar
a forma como a notícia foi divulgada e seu canal de imprensa. Suscitar junto a
turma novas perspectivas da notícia e suas implicações.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de exposição de notícias
e debate entre a professora e alunos. Após esse primeiro momento de
exposição da notícia e debate, os alunos da sala irão desenvolver uma
redação sobre o tema, citando dados relevantes que poderão ser
pesquisados na internet (citar as fontes).

07/11 a 11/11

Tarefa: Pesquisar e ler notícias divulgadas na semana, escolher uma para
trazer ao debate da sala. Fazer anotações no caderno, tais como: Título da
notícia, fonte de divulgação, e um breve resumo/apresentação da mesma.
10/11 Simulado CPB
Conteúdo: principais notícias veiculadas na semana.
Objetivos: Compreender o fato histórico/social do contexto da notícia. Analisar
a forma como a notícia foi divulgada e seu canal de imprensa. Suscitar junto a
turma novas perspectivas da notícia e suas implicações.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de exposição de notícias
e debate entre a professora e alunos. Após esse primeiro momento de
exposição da notícia e debate, os alunos da sala irão desenvolver uma
redação sobre o tema, citando dados relevantes que poderão ser
pesquisados na internet (citar as fontes).
Tarefa: Pesquisar e ler notícias divulgadas na semana, escolher uma para
trazer ao debate da sala. Fazer anotações no caderno, tais como: Título da
notícia, fonte de divulgação, e um breve resumo/apresentação da mesma.

14/11 a 18/11
21/11 a 25/11
28/11 a 02/12
05/12 a 09/12
12/12 a 16/12
20/12

Continuação das apresentações.
Aplicação da Prova P2
Reavaliações (02/12)
Reavaliações (até 08/12), 096/12 Conselho de Classe
Exames finais
Encerramento do 4º Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
Prova P1 (de 0,0 a 10,0)
Conforme as notícias expostas pela turma e publicadas no BLOG
Prova P2 (de 0,0 a 10,0)
Conforme as notícias expostas pela turma e publicadas no BLOG
Tarefas: (de 0,0 a 2,0): pesquisas e perguntas no caderno
Tarefa Avaliativa: (0,0 a 7,5) BLOG da turma. Os alunos irão formar quartetos para alimentar um Blog de notícias
da turma. Cada quarteto sorteará a data da sua publicação.
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.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Camila da S. Monteiro Batista Disciplina: Biologia Série/Turma: 3ºAno A/B

AULAS / DATAS

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
CONTEÚDO: Módulo 7 - Histologia

04 a 07/10

OBJETIVO: Identificar os principais tecidos que compõem o corpo dos a
seres humanos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

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

CONTEÚDO: Módulo 7 - Histologia

13 a 14/10

OBJETIVO: : Identificar os princiaois tecidos que compõem o corpo dos a
seres humanos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

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

18 a 21/10

CONTEÚDO: Módulo 8 – Classificação Biológica
.
OBJETIVO: Compreender a classificação dos seres vivos segunda as
regras internacionais instituída.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1
25 a 28/10

CONTEÚDO: Módulo 9 – Reprodução
.
OBJETIVO: Compreender as diferentes formas de reprodução que é
uma das características principais dos seres vivos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 9 – Reprodução

01 a 04/11

OBJETIVO: Compreender as diferentes formas de reprodução que é
uma das características principais dos seres vivos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 9 – Reprodução

16 a 18/11
OBJETIVO: Compreender as diferentes formas de reprodução que é
uma das características principais dos seres vivos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2
22 a 25/11
CONTEÚDO: Módulo 18 – Ecologia.
OBJETIVO: Compreender as principais realções entre os seres vivos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

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

29/11 a 02/12

CONTEÚDO: Módulo 18 - Ecologia
OBJETIVO: Compreender as principais realções entre os seres vivos.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

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

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (02a 08/12)
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 (SERÁ NA FORMA DE TRABALHO) = 10,0 pontos
OS ALUNOS SERÃO AVALIADOS SOBRE O CONTEÚDO QUE ABORDAREMOS NA FEIRA
DE CIÊNCIA.
SENDO:
3,0 – PESQUISA SOBRE O TEMA
5,0 – APRESENTAÇÃO DO TEMA EM SALA (DOMINÍO DO TEMA, CLAREZA DE IDEIAS,
CRIATIVIDADE, CAPRICHO, ENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO)
2,0 – PRESENÇA DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS EM SALA E PONTUALIDADE
NA ENTREGA DOS TRABALHOS.
PROVA 2 = 10,0 pontos
TAREFAS AVALIATIVAS = 9,5 pontos
Tarefa avaliativa 1 (1,0) – Lista de exercícios com questões de vestibular
Tarefa avaliativa 2 (1,5) – Lista de exercícios com conteúdo a ser cobrado no PASSE UFMS
Trabalho (7,0) – EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PARA A FEIRA DE CIÊNCIAS
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre.

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

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES DO 4° BIMESTRE

P1 – TRABALHO SOBRE A FEIRA DE CIÊNCIAS
3° ANO A – FEIRA DE CIÊNCIAS
O TEMA DA TURMA SERÁ A DIETA DOS GLADIADORES
PESQUISAREMOS A DIETA DOS ATLETAS DE ALTA PERFORMACE
CADA ALUNO APRESENTARÁ O HISTÓRICO DE UM ATLETA DE ALTA PERFORMACE
ONDE DEVERÁ CONSTAR SUA HISTÓRIA, SUA DIETA E COMO FEZ PARA SER UM
ATLETA DE ALTAPERFORMACE. COMO SUA DIETA INFLUENCIOU NA SUA
PERFORMACE?
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3° ANO B – FEIRA DE CIÊNCIAS
O TEMA DA TURMA SERÁ O MISTÉRIO DOS OSSOS
OS ALUNOS APRESENTARAM INSTRUMENTOS E LINHAS DE PESQUISA QUE
PERITOS CRIMINAIS USAM PARA DESENDAR DOS CASOS MAIS SIMPLES ATÉ
CASOS MAIS COMPLEXOS, ENVOLVENDO A BIOLOGIA, MEDICINA, E OUTRAS ÁREAS
DO CONHECIMENTO.

P2 – REPRODUÇÃO – MÓDULO 9
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ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DEIVID G. E JACKSON M. Disciplina: ED. FÍSICA Série/Turma: 2º ANO A/B

AULAS /
DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

(por semana)
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do esporte.

03/10 a 07/10
1 semana

OBJETIVO: Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em
diferentes manifestações.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática.
TAREFA: Resumo racismo no futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do futsal no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

10/10 a 14/10
2 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Resumo a torcida organizada e a violência nos estádios
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Fundamentos do Futsal.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

17/10 a 18/10
3semana

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

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

31/10 a 04/10
5 semana

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

07/10 a 11/11
6 semana

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

14/11 a 18/11
7 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Discutir a questões sobre preconceito no futebol.

21/11 a 25/11
8 semana
28/11 a 02/12
Inicio das
Reavaliações

Prova Teórica P2
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal). História, Regras e Fundamentos Do
Jogo
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Esportes – Esporte de invasão
(Futebol).
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9 semana

OBJETIVO: Revisão de conteúdo do bimestre.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas com vídeos e Power Point.
TAREFA: Exercícios educativos que desenvolvam as noções básicas das diferentes
Táticas esportivas existentes.
REAVALIAÇÕES BIMESTRAIS.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal).

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

CONTEÚDO: Jogos Recreativos.
12/12 a 14/12 fim
do 4º Bimestre
11 semana

OBJETIVO: Promover a interação e a integração dos alunos.
ESTRATÉGIA: Aulas práticas recreativas.
TAREFA: Não inclui.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA PRÁTICA P1 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal).
Avaliação Física: Corrida intervalada 12min. Peso 4,0
Fundamentos do jogo:
Passes. Peso 2,0
Drible. Peso 2,0
Recepção. Peso 2,0
PROVA TEÓRICA P2 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Resumo 1. Peso 5,0
Racismo no futebol.
Resumo 1. Peso 5,0
A torcida organizada e a violência nos estádios.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Muito Além do Ensino
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
ESPANHOL

PROFESSOR
Katherine Herrera

TURMA
3°ano EM

PERÍODO
03/10 a 14/12/2022

CARGA HORÁRIA
11h/a

EMENTA 4º BIMESTRE
Buscar-se-á fazer da Língua Espanhola não uma matéria escolar a ser aprendida, mas um modo de interferir, de forma positiva, na relação
dos estudantes com a própria língua, especialmente a escrita, dada a familiaridade que mantém com a Língua Portuguesa.





OBJETIVOS CONCEITUAIS
Conocimiento de lenguas amerindia, aumento de vocabulario y interpretacón de texto.
Uso correcto de las formas verbales, conocimiento y uso correcto de apócope, preposiciones y conjunciones.
Preparación para vestibulares.

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
03/10/22
a
07/10/22

10/10/22
14/10/22
17/10/22
21/10/22

a

CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
“Lenguas amerindias: el guarani, el
 Vídeo
relacionado
com
o
tema:
aimara y el quéchua”.
https://www.youtube.com/watch?v=Dmd7ap7PKxM
 Método ativo de interpretação e resolução de questões
relacionadas ao texto.
 Exercícios pág. 66.
 Tarefa: Fazer uma pesquisa sobre ass línguas
ameríndias da América, em espanhol. (5,0 pontos)
Semana cheia.

a

“Los modos y tempos verbales”.

24/10/22
28/10/22

a

31/10/22
04/11/22

a

PR - 1: “Lenguas amerindias: el guarani, el
aimara y el quechua; modos y tempos
verbales; interpretación de textos”.
El portuñol: una realidad.

07/11/22
11/11/22
14/11/22
18/11/22
21/11/22
25/11/22

a

“El apócope”.

a

“Preposiciones y conjunciones”.

a

PR - 2: “Lenguas amerindias: el guarani, el
aimara y el quechua; Modos y tiempos
verbales; el portuñol: una realidad;
apócope”.
Revisão

28/11/22 a
02/12/22
05/12/22
08/12/22

a

PS: “Lenguas amerindias: el guarani, el
aimara y el quechua; Modos y tiempos
verbales; El portuñol: una realidad;
Apócope”.






Apresentação de slides.
Método ativo de interpretação e resolução de questões
relacionadas ao texto.
Tarefa: Exercícios página 68 – 70 (2,0 pontos).
Avaliação impressa, com questões de múltipla escolha,
podendo conter questão dissertativa.










Apresentação de slides.
Leitura do texto da pág. 71
Tarefa: Exercícios página 72. (1,0 ponto).
Vídeo relacionado com o tema.
Tarefa: Exercícios pág. 74. (0,5 ponto).
Explicação no quadro.
Tarefa: Exercícios pág. 76 a 77. (1,0 ponto).
Avaliação impressa, com questões de múltipla escolha,
podendo conter questão dissertativa.



Método ativo de resolução de questões relacionadas
aos temas estudados no bimestre. Exercícios das
páginas 78 a 80.
Avaliação impressa, com questões de múltipla escolha,
podendo conter questão dissertativa.



AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
PR - 1 - 4º Bim - Valor: 10,0 - Conteúdo “Lenguas amerindias: el guarani, el aimara y el quechua; Modos y tempos verbales;
interpretación de textos”.
PR - 2 - 4º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: “Lenguas amerindias: el guarani, el aimara y el quechua; Modos y tiempos verbales;
el portuñol: una realidad; apócope.
Tarefas - 4º Bim – Valor: 10,0 – Conteúdo: Resolver os exercícios das páginas 68 – 70; 72, 74; 76 – 77; fazer uma pesquisa
sobre as línguas ameríndias da América, em espanhol.

PS - 4º Bim – Valor: 10,0 – Conteúdo: Lenguas amerindias: el guarani, el aimara y el quechua; modos y tiempos verbales; El
portuñol: una realidad; Apócope.
Simulado extra (0,5): somado a nota de TA
Simulado Bimestral (1,0): Ponto bônus para todas as disciplinas.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO
IV bimestre – 2021
Professor(a): Ale Eduardo
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Física

Série/Turma: 3° ano A/B.

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Trabalho, potência e rendimento.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.
Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva
e gráfica para a expressão do saber físico.

03 a 6/10
ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Aula flexibilizada com alternância entre metade dos alunos. Livro
para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Energias mecânicas e conservação da energia total.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

10a 13

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Aula flexibilizada com alternância entre metade dos alunos. Uso
do aplicativo como forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com
explanação temática e conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Gases perfeitos.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

17 a 20/10

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Trabalho gasoso.

24 a 27/10

OBJETIVO: Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens
matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.
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ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro. Atividade
de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Leis da termodinâmica.
OBJETIVO: Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens
matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

31 a 03/11

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro. Atividade
de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Óptica das reflexões.
OBJETIVO: Ler e interpretar tabelas, gráficos, esquemas e diagramas. Ser
capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e
gráfica para a expressão do saber físico.

07/11 a 10

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro. Atividade
de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class. As tarefas consistem nas listas

"Agora é sua vez", desde o modulo 01.
CONTEÚDO: Eletrodinâmica.
OBJETIVO: Efetuar revisão. Ler e interpretar tabelas, gráficos, esquemas e
diagramas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens
matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

14 a 17/11

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Impulso e quantidade de movimento.

21 a 24/11

OBJETIVO: Efetuar aplicação de teoremas. Ler e interpretar tabelas, gráficos,
esquemas e diagramas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.
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ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Gravitação universal e mecânica celeste. Estática e hidrostática.
OBJETIVO: Efetuar interdisciplinaridade. Ler e interpretar tabelas, gráficos,
esquemas e diagramas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

28 a 01/12

ESTRATÉGIA: Ênfase nos preparatórios do ENEM e UFMS. Uso de E-Class com
revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.

05 a 08/12
INFORMAÇÕES GERAIS:
PROVA 1 = 10,0
Apostila 02: Leis de Newton e aplicações, leis dos gases e leis da termodinâmica, trabalho de uma força e energias
mecânicas.
PROVA 2 = 10,0
Óptica, impulso e quantidade de movimento, gravitação e eletrodinâmica.
TAREFA – 10,0
Atividades publicadas no E-class e atividades de fixação e compreensão, complemento da apostila texto.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Acrescentada a nota de tarefas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui as duas menores notas bimestrais, tendo ao todo 20 questões).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 3º ANO A/B

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

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

07-11/11

16-18/11

21-25/11
PROVA P02

28-30/11 / 01-2/12

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Representação cartográfica
OBJETIVOS: Analisar as técnicas cartográficas e sua contribuição ao desenvolvimento
social
ESTRATÉGIA: aula expositiva – resumo no caderno
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDOS: Representação cartográfica e fusos horários
OBJETIVO: Analisar as técnicas cartográficas e sua contribuição ao desenvolvimento
social;
ESTRATÉGIA. Aula expositiva e interativa
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Fusos Horários
OBJETIVOS: Localizar os diferentes pontos no espaço e operar com fusos horários
ESTRATÉGIA: multimídia e atividades
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDOS: Representação cartográfica e fusos horários
OBJETIVOS: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão e prova
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDOS: Indústria e energia
OBJETIVOS: Conhecer as características dos principais tipos de energia utilizados
atualmente no mundo.
ESTRATÉGIA: aula interativa
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDOS: Indústria e energia
OBJETIVOS: Conhecer as características dos principais tipos de energia utilizados
atualmente no mundo.
ESTRATÉGIA: aula expositiva
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Organização do espaço geográfico e a regionalização do mundo e geopolítica
OBJETIVOS: Compreender a interação mundial
ESTRATÉGIA: Slides. / aulas expositivas
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Indústria e energia, organização do espaço geográfico e a regionalização do
mundo e geopolítica
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P02
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDOS: Representação cartográfica e fusos horários
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisar os conteúdos da P 01 e P 02
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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05-09/12

12-16/12
14/12

19 e 20/12

CONTEÚDOS: Representação cartográfica e fusos horários, indústria e energia e:
Organização do espaço geográfico e a regionalização do mundo e geopolítica
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Representação cartográfica e fusos horários, indústria e energia e:
Organização do espaço geográfico e a regionalização do mundo e geopolítica
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: REAVALIAÇÃO P 01 / P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
EXAME FINAL

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Representação cartográfica e fusos horários– módulos 03 e 04 apostila 01 - Pré-Vestibular
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Indústria e energia, organização do espaço geográfico e a regionalização do mundo e geopolítica
TAREFA = 9,5
Trabalho: 4,5 e tarefa – 4,5 - Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
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Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Cronograma Ensino Médio
4º bimestre – 2022
Professor(a): Yara Lígia

Disciplina: História

Série/Turma: 3º ano A/B

DATA/AULA

CONTEÚDOS

03/10 a 07/10

Conteúdo: Módulo 6 – América e Brasil no séc. XIX e início do séc. XX
Objetivos: Analisar o governo de Dom Pedro I; Período Regencial e o governo
de Dom Pedro II. Compreender as causas e consequências da queda da
monarquia.
Estratégias: Esquema na lousa. Resolução de atividades.

13/10 e 14/10

17/10 a 21/10
24/10 a 28/10
P1 (25 a
31/10)
31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11
21/11 a 25/11
28/11 a 02/12
05/12 a 09/12

Tarefa Avaliativa 1: Formar quartetos com o objetivo de elaborarem um jogo
no Kahoot contendo 20 questões cada. Metade da sala irá fazer sobre I Guerra
Mundial e Revolução Russa (sendo 10 de cada). A outra metade sobre II
Guerra Mundial e Guerra Fria (sendo 10 de cada). Cada questão deverá conter
imagens e 4 alternativas, sendo apenas 1 correta. O grupo irá salvar o jogo
com um número e passar para a professor acessar e dar nota.
Conteúdo: Módulo 8 – Transformações no Brasil (séc. XIX e XX)
Objetivos: Compreender as características da 1ª República ao Estado Novo.
Diferenciar os movimentos sociais do período (Guerra de Canudos; Revolta da
Vacina; Revolta da Chibata; Guerra do Contestado; Revolta do Juazeiro;
Cangaço). Compreender as causas e consequências da Semana de Arte
Moderna e o movimento Tenentista.
Estratégias: Esquema na lousa. Resolução de atividades.
Simulado. Revisão para o Simulado por meio dos 2 melhores jogos elaborados
na Tarefa Avaliativa.
Revisão para prova.
Aplicação da Prova P1
Entrega e correção da prova
Conteúdo: Módulo 11 – Do populismo ao militarismo no Brasil
Objetivos: Destacar os principais fatos históricos que marcaram cada governo
do período de Dutra a João Goulart. Analisar os governos dos presidentes que
fizeram parte do Regime Militar.
Estratégias: Esquema na lousa. Resolução de atividades.
Tarefa Avaliativa 2: Formar quartetos com o objetivo de elaborarem um jogo
no Kahoot contendo 20 questões cada. Metade da sala irá fazer sobre Era
Napoleônica e Revoluções Industriais (sendo 10 de cada) e Iluminismo e
Revolução Francesa (sendo 10 de cada). Cada questão deverá conter imagens
e 4 alternativas, sendo apenas 1 correta. O grupo irá salvar o jogo com um
número e passar para a professor acessar e dar nota.
10/11 Simulado CPB
Conteúdo: Módulo 12 – O Brasil e o mundo atual
Objetivos: Contextualizar os principais fatos históricos do período da
redemocratização (governo José Sarney) até o governo de Dilma
Estratégias: Esquema na lousa. Resolução de atividades.
Revisão
Aplicação da Prova P2
Reavaliações (02/12)
Reavaliações (até 08/12), 096/12 Conselho de Classe

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
12/12 a 16/12
20/12

Exames finais
Encerramento do 4º Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
Prova P1 (de 0,0 a 10,0)
Conteúdo: Módulo 6 – América e Brasil no séc. XIX e início do séc. XX; Módulo 8 – Transformações no Brasil
(séc. XIX e XX)
Prova P2 (de 0,0 a 10,0)
Módulo 11 – Populismo e militarismo no Brasil; Módulo 12 – O Brasil e o mundo atual
Tarefas Diárias: (de 0,0 a 2,0) Exercícios da Apostila, conforme dispostos no e-class.
Tarefa Avaliativa 1: (0,0 a 4,0) Formar quartetos com o objetivo de elaborarem um jogo no Kahoot contendo 20
questões cada. Metade da sala irá fazer sobre I Guerra Mundial e Revolução Russa (sendo 10 de cada). A outra
metade sobre II Guerra Mundial e Guerra Fria (sendo 10 de cada). Cada questão deverá conter imagens e 4
alternativas, sendo apenas 1 correta. O grupo irá salvar o jogo com um número e passar para a professor acessar
e dar nota.
Tarefa Avaliativa 2: (0,0 a 4,0) Formar quartetos com o objetivo de elaborarem um jogo no Kahoot contendo 20
questões cada. Metade da sala irá fazer sobre Era Napoleônica e Revoluções Industriais (sendo 10 de cada) e
Iluminismo e Revolução Francesa (sendo 10 de cada). Cada questão deverá conter imagens e 4 alternativas,
sendo apenas 1 correta. O grupo irá salvar o jogo com um número e passar para a professor acessar e dar nota.
Simulado Extra: (de 0,0 a 0,5)
Simulado Bônus: (de 0,0 a 1,0)

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.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Daiene C.M. Arco

Disciplina: INGLÊS

Série/Turma: 3 EM

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
AULAS /
DATAS

03/10 a 07/10
(10 a 12/10 – Recesso)

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10

31/10 a 04/11
(02/11 – Feriado)

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11
(15/11 – Feriado)

21/11 a 25/11

28/11 a 02/12

OBJETIVOS CONCEITUAIS:
Capacitar o aluno para compreender, interpretar e interagir com diferentes formas de comunicação na língua
inglesa com os quais se depara em seu cotidiano. Valorizar a Comunicação de forma escrita e oral. Fazer uso da
Língua Inglesa como ferramenta para expansão social e cultural
ESTRATÉGIAS GERAIS: Aulas expositivas com utilização de recursos didáticos, reprodução de áudios e vídeos, textos
complementares, exercícios de fixação orais e escrito; interação dos alunos por meio de warm ups.
Uso das plataformas E-CLASS e CPB-PROVA

CONTEÚDO: AULA 01 – PPT Facing Giants / Grammar: Adverbs, Used To, Genitive Case, Countable,
Uncountable Nouns
AULA 02 – Módulo 7 – Texts 1,2,3, 11,13,14
Objetivo: Atividades de fixação de conteúdo.
ESTRATÉGIA: Acolhimento aos alunos. Aula expositiva e vídeo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 – Review Grammar / Challenges in your Daily Life / Reading and
Comprehension
AULA 02 – I CORINTHIANS 13 / ENEM EXERCISES
Objetivo: Empregar corretamente as PHRASES DESCRIBING Challenges in a Daily Life
ESTRATÉGIA: Aula expositiva
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 - Review Subjects
AULA 02 – Avaliação - P1
Objetivo: Responder as questões em exercício de revisão
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercícios.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 – Módulo 7 – Texts – 4,6,7
AULA 02 - Atividade Avaliativa - ENEM Exercise
Objetivo: Empregar corretamente vocabulário dos Textos 4-7
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 - Módulo 8 – Texts 1, 11
AULA 02 – Atividade Avaliativa - Exercises List
Objetivo: Entender a conceito de ironia em Advertisements
ESTRATÉGIA: Avaliação /Aula expositiva.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 - ENEM Exercise
AULA 02 - Review all contents
Objetivo: Colocar em prática a resolução dos exercícios
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Review all contents / Reavaliação
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercícios.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 – Módulo 8 – Texts 2, 12
AULA 02 - Avaliação P2
Objetivo: Praticar leitura e interpretação de texto
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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05/12 a 09/12

12/12 a 14/12

CONTEÚDO: AULA 01 – News, Advertisements, quotes, Comics, poems, songs
AULA 02 - Vocabulary and texts – pages 13, 14
Objetivo: Colocar em prática a interpretação de algumas das cenas dos Advertisements / Comics.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: AULA 01 – Review all contentes / American Culture – Thanksgiving
AULA 02 - Reavaliação
Objetivo: Praticar leitura e interpretação de texto
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
AVALIAÇÃO 1 (Escrita) = 10 – Conteúdo: Apostila 3 / Conteúdo caderno e PPts
AVALIAÇÃO 2 (Oral) = 10– Conteúdo: Apostila 4 / Conteúdo caderno e PPts
Atividades (LISTAS DE EXERCICIOS / ENEM) = 9,5
Simulado Extra = 0.5 / Simulado Bimestral: 1,0 (peso 1)
RECUPERAÇÃO: Todo conteúdo estudado durante o bimestre da P1 e P2.
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

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

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2
28/11 a 02/12

Disciplina: Literatura

Série/Turma: 3º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Barroco e arcadismo/origens do romantismo/ Romantismo em Portugal
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: apresentação de trabalho
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo no Brasil – verso/Romantismo no Brasil – prosa/Realismo
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: apresentação de trabalho
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: – Naturalismo/Parnasianismo/ Simbolismo
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: apresentação de trabalho
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Pré-modernismo / Vanguardas europeias / Modernismo
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: apresentação de trabalho
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Semanada Arte moderna/modernismo/Tendencias contemporâneas
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1:correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Semanada Arte moderna/modernismo/Tendencias contemporâneas
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Semanada Arte moderna/modernismo/Tendencias contemporâneas
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: correção de atividades
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Semanada Arte moderna/modernismo/Tendencias contemporâneas
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Escolas literárias
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações
12/12 a 16/12

ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão e análise de texto
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Escolas literárias
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Escolas literárias
OBJETIVO: Conhecer e analisar o período literário, seus autores, obras e influências
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: 1 – Barroco e Arcadismo; 2 – Origens do Romantismo; 3 – Romantismo em Portugal
4 – Romantismo no Brasil – verso; 5 – Romantismo no Brasil – prosa; 6 – Realismo
7 – Naturalismo; 8 – Parnasianismo; 9 – Simbolismo
10 – Pré-modernismo; 11 – Vanguardas europeias; 12 - Modernismo
Apresentação de trabalho em duplas
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: módulo 11 itens 3, 4, 5, 6
TAREFA = 10,0
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus
SIMULADO EXTRA = 0,5 (dentro da nota de TA)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Regina de O. Fialho Disciplina: Matemática Série/Turma: 3° Ano A e B
AULAS / DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Estatística e conjuntos

03/010 a 07/10

Objetivo: Tabelas e Frequência – Moda, Média e Mediana; Variância e Desvio Padrão.
Sintetizar os valores que uma ou mais variáveis podem assumir, para que tenhamos uma
visão global da variação dessas variáveis.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Análise combinatória

13/10 a 14/10

Objetivo: Interpretar e solucionar problemas utilizando conhecimentos de análise
combinatória.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Análise combinatória

17/10 a 21/10

Objetivo: Interpretar e solucionar problemas utilizando conhecimentos de análise
combinatória.
24/10 a 28/10


31/10 a 04/11



07/11 a 11/11



14/11 a 18/11


21/11 a 25/11

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 1
Dia
/10
Conteúdo: Estatística e conjuntos e Análise combinatória
Estratégia. Atividades de revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Matrizes e sistemas lineares
Objetivo: Ter noção dos tipos de sistemas como: sem solução (ou impossível); com uma única
solução (ou determinado); e com infinitas soluções (ou indeterminado). Desenvolver os conceitos
e as técnicas que envolvem sistemas lineares, matrizes e determinantes. Conhecer o método de
resolução por escalonamento.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Matrizes e sistemas lineares
Objetivo: Ter noção dos tipos de sistemas como: sem solução (ou impossível); com uma única
solução (ou determinado); e com infinitas soluções (ou indeterminado). Desenvolver os conceitos
e as técnicas que envolvem sistemas lineares, matrizes e determinantes. Conhecer o método de
resolução por escalonamento.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Geometria analítica

Objetivo: Determinar distância entre os pontos AB, ponto médio e área do triângulo ABC.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 2
Dia
/11
Conteúdo: Matrizes e sistemas lineares e Geometria analítica
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
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TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
28/11 a 02/12

Conteúdo: Matrizes e sistemas lineares e Geometria analítica
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

05/12 a 09/12

12/12 a 14/12

REAVALIAÇÕES
P-1 - Conteúdo: Probabilidade e Matrizes
Lista de Atividades – Revisão
P-2 - Conteúdo: Matrizes e sistemas lineares e Geometria analítica
Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Encerramento do 4° Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Estatística e conjuntos e Análise combinatória
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Matrizes e sistemas lineares e Geometria analítica
TAREFA AVALIATIVA 1= 6,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 3,5
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus
SIMULADO EXTRA = 0,5
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substituirá a menor nota).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DARILZA CARLA
AULAS /
DATAS
(por semana)

03 A 07/10

17 A 21/10

24 A 28/10

31 A 04/11

07 A 11/11

14 A 18/11

21 A 25/11

28 A 30/12

05 A 09/12

Disciplina: PT

Série/Turma: 3º ANO

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: REESCRITA DAS REDAÇÕES CORRIGIDAS
OBJETIVO: Entender os pressupostos teóricos em relação ao tema supracitado.
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: CARTA ARGUMENTATIVA
OBJETIVO: : Entender os pressupostos teóricos em relação ao tema supracitado.
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ARTIGO DE OPINIÃO
OBJETIVO:: Entender os pressupostos teóricos em relação ao tema supracitado..
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ALGUNS GÊNEROS NARRATIVOS
OBJETIVO: Conhecer os pressupostos teóricos em relação aos gêneros narrativos
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ALGUNS GÊNEROS INSTRUCIONAIS
OBJETIVO: Conhecer os pressupostos teóricos em relação aos gêneros instrucionais
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: RESOLUÇÃO DE LISTA
OBJETIVO: Conhecer os pressupostos teóricos em relação às tipologias textuais
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ANÁLISE DE POEMAS DAS DIVERSAS ESCOLAS LITERÁRIAS.
OBJETIVO: Rever os diversos planos dos recursos literários e textuais
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: REVISÃO
OBJETIVO: : Rever os diversos planos em relação à interpretação textual
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: REAVALIAÇÃO
OBJETIVO: Reavaliar o conhecimento
ESTRATÉGIA: Reavaliar o conhecimento.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Produção de um texto – (Orientações em sala e E-class)
PROVA 2 = 10,0
Apresentação de trabalho em forma de palestra. (Orientações em sala de aula e E-class)
TAREFA - = 10,0 Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em sala de aula)
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DARILZA CARLA
AULAS /
DATAS
(por semana)

03 A 07/10

17 A 21/10

24 A 28/10
P1
31 A 04/11

07 A 11/11

14 A 18/11

21 A 25/11
P2
28 A 30/12

05 A 09/12
PS

Disciplina: LP

Série/Turma: 3 ANO-EM

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: LISTAS COM ANÁLISE MORFOLÓGICA
OBJETIVO: Entender os pressupostos teóricos em relação ao vocativo, aposto, adjunto
adnominal, adjunto adverbial
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ORAÇÕES COORDENADAS
OBJETIVO: : Entender os pressupostos teóricos em relação às coordenadas sindéticas e
assindéticas.
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: REVENDO TERMOS ESSENCIAIS
OBJETIVO:: Entender os pressupostos teóricos em relação ao sujeito e predicado
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ANÁLISE MORFOLÓGICA
OBJETIVO: Conhecer os pressupostos teóricos em relação à formação de palavras
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: ANÁLISE SINTÁTICA
OBJETIVO: Conhecer os pressupostos teóricos em relação aos termos essenciais, integrantes
e acessórios
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: RESOLUÇÃO DE LISTA
OBJETIVO: Exercitar o conhecimento
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDOANÁLISE MORFOSSINTÁTICA
OBJETIVO: Rever os diversos planos dos recursos gramáticos.
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: REVISÃO
OBJETIVO: : Rever os diversos planos dos recursos gramáticos.
ESTRATÉGIA: As aulas serão expositivas, com propostas que contemplarão os conceitos
estudados em relação ao tema supracitado.
CONTEÚDO: REAVALIAÇÃO
OBJETIVO: Reavaliar o conhecimento
ESTRATÉGIA: Reavaliar o conhecimento.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos-Análise morfossintática
PROVA 2 = 10,0
Seminário (orientações em sala de aula e E-class)

TAREFA - = 10,0 Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em sala de aula)
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Ana Lúcia Custodio Lopes Disciplina: Química Série/Turma: 3ºAno A/B

AULAS /
DATAS

03 a 07/10

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
CONTEÚDO: Módulos 11, 12, 13 e 14 - Pré – Vestibular:
Reações inorgânicas, Química e Meio Ambiente, Grandezas
Químicas e Fórmulas Químicas.
OBJETIVO: Utilizar códigos e nomenclatura da química para
caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 02 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

10 a 15/10

CONTEÚDO: Módulos 15, 16 e 17 - Pré – Vestibular: Leis
Ponderais, Cálculos Estequiométricos e Dispersões e
Solubilidade.
OBJETIVO: Utilizar códigos e nomenclatura da química para
caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 02 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

17 a 21/10

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB
PROVAS (Valor 5.0).
CONTEÚDO: Módulos 18, 19 e 20 - Pré – Vestibular:
Termoquímica, Energia de Ligação, Variação de Entalpia e Lei
de Hess.

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

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
OBJETIVO: Empregar códigos e símbolos para representar as
transformações da matéria e as variações de energia envolvidas nos
processos.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 02 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1
24 a 28/10
CONTEÚDO: Módulos 21, 22, 23 e 24 - Pré – Vestibular:
Cinética Química, Fatores que interferem na Velocidade das
Reações Químicas, Rapidez das Reações e Equilíbrio Químico.
OBJETIVO: Compreender e utilizar teorias para explicar a cinética
das transformações químicas
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 03 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

31/10 a 04/11

CONTEÚDO: Módulos 25, 26, 27 e 28 - Pré – Vestibular:
Deslocamento do Equilíbrio Químico, Produto Iônico da Água,
Oxirredução e Células Eletroquímicas.
OBJETIVO: Compreender a influência dos deslocamentos de
equilíbrios químicos
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 03 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

07 a 11/11

CONTEÚDO: Módulos 29 e 30 - Pré – Vestibular: Eletrólise e
Estequiometria da eletrólise.
OBJETIVO: Compreender os conceitos fundamentais para o estudo
de eletroquímica.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
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TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB
PROVAS (Valor 4.5)
14 a 18/11
CONTEÚDO: Módulos 31, 32, e 33 - Pré – Vestibular:
Hidrocarbonetos, Funções Oxigenadas e Nitrogenadas.
OBJETIVO: Compreender os conceitos fundamentais para o estudo
da química orgânica
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 43 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2
21 a 25/11
CONTEÚDO: Módulos 34 - Pré – Vestibular: Isomeria.
OBJETIVO: Compreender os conceitos fundamentais do fenômeno
de isomeria.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 43 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
28 a 02/12

CONTEÚDO: Módulo 36 - Pré – Vestibular: Reações Orgânicas.
OBJETIVO: Compreender os conceitos fundamentais para o estudo
das reações orgânicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Pré – Vestibular. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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05 a 09/12

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09)
CONTEÚDOS: Rever todos os conceitos químicos estudados no
bimestre.
OBJETIVO: Revisar todos os conteúdos do bimestre.
ESTRATÉGIA: Semana de Reavaliação. Atividade de revisão dos
conteúdos do bimestre.

12 a 14/12

TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário
Semana destinada ao Bloco de Estudos para os alunos que
ficaram de exame na disciplina de Química.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0 pontos
Conteúdos: Ligações Químicas, Interações Intermoleculares, Funções Inorgânicas,
Reações inorgânicas, Química e Meio Ambiente, Grandezas Químicas e Fórmulas
Químicas, Leis Ponderais, Cálculos Estequiométricos e Dispersões e Solubilidade.
Termoquímica, Energia de Ligação, Variação de Entalpia e Lei de Hess.
PROVA 2 = 10,0 pontos
Conteúdos: Cinética Química, Fatores que interferem na Velocidade das Reações
Químicas, Rapidez das Reações e Equilíbrio Químico. Deslocamento do Equilíbrio
Químico, Produto Iônico da Água, Oxirredução e Células Eletroquímicas. Eletrólise e
Estequiometria da eletrólise. Hidrocarbonetos, Funções Oxigenadas e Nitrogenadas

TAREFA (lista de exercícios) = 9,5 pontos
Conteúdo do Bimestre.
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre.

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO / 4° BIMESTRE – 2022
Professor(a): Jurandyr Junior A. Vieira Disciplina: Ens. Religioso Série/Turma: 3° Ano
AULAS / DATAS
Semana 1
[03/10 a 07/10]

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Recapitulação de Conteúdo e Introdução ao novo conteúdo bimestral
Objetivo: Desenvolver a comunicação, a utilização de conhecimentos prévios e o pensamento crítico por meio da
compreensão do texto e interpretação textual
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 2
[10/10 a 14/10]

Conteúdo: Cap 1 – A Profecia mais importante / [A volta de Jesus]
Objetivo: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala / Seriado: The Record Keeper
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 3
[17/10 a 21/10]

Conteúdo: Cap 2 – Restauração da verdade / [2300 dias / anos (tardes e manhãs)]
Objetivo: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala / Seriado: The Record Keeper
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 5
[24/10 a 28/10]

P1 – Avaliação

Semana 6
[31/10 a 04/11]

Conteúdo: Cap 3 – Crescendo no Espírito / [Maturidade espiritual e emocional]
Objetivo: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala / Seriado: The Record Keeper
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 7
[07/11 a 11/11]

Conteúdo: Cap 4 – A última noite da Terra (1° parte) / [Apocalipse e Escatologia]
Objetivo: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala / Seriado: The Record Keeper
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 8
[14/11 a 18/11]

Conteúdo: Cap 4 – A última noite da Terra (2° parte) / [Apocalipse e Escatologia]
Objetivo: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Estratégia: Aula Expositiva / Leitura do livro / Discussão em sala / Seriado: The Record Keeper
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

Semana 8
[21/11 a 25/11]

P2 – Avaliação

Semana 9
[28/11 a 02/12]

Reavaliações

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10
Conteúdos: Capítulos 1 e 2 - 4° módulo do Livro de Ensino Religioso
PROVA 2 = 10
Conteúdos: Capítulos 3 e 4 - 4° módulo do Livro de Ensino Religioso
TAREFA = 10
Atividade do Livro (Módulo 3) = 4,0
Trabalho em Grupo = 5,5
Simulado Extra = 0,5
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o
bimestre. (A nota da reavaliação substitui a menor nota bimestral).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Samara Maeli Disciplina: Sociologia

AULAS /
DATAS
(por semana)

Série/Turma: 3º ano A/B

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Módulo 23 – Intérpretes do Brasil
Objetivos: Compreender o processo de formação do Brasil e do povo brasileiro por
meio dos principais sociólogos que estudaram a temática.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

Início P1: Dividir a sala em 6 grupos, sendo 2 para cada sociólogo:
1) Sérgio Buarque de Holanda (grupo maior); 2) Gilberto Freyre (grupo menor); 3)
Florestan Fernandes (grupo maior).
Ao final das apresentações cada grupo deverá colocar no quadro 2 questões,
conforme o sociólogo apresentado, para que todos os alunos respondam no
caderno, durante a aula. Os grupos maiores terão 15 minutos no máximo e o menor
08 minutos no máximo. Obrigatoriamente cada aluno deverá ter uma pesquisa
descritiva no caderno, de no mínimo 30 linhas (citando as fontes da pesquisa) e as
perguntas respondidas.

Tarefa 1: Ler e grifar as páginas 42 a 43 e responda os exercícios 1 e 2 da
p.46.
Conteúdo: Módulo 23 – Intérpretes do Brasil

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

Objetivos: Compreender o processo de formação do Brasil e do povo brasileiro por
meio dos principais sociólogos que estudaram a temática.
Estratégias: Apresentações do grupo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda (P1).

Tarefa avaliativa 2: Ler e grifar as páginas 44 a 46 e responda os exercícios
a partir do 3 e 4 da p.46 e de Olho no Vestibular.
Simulado.
Conteúdo: Módulo 23 – Intérpretes do Brasil

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

Objetivos: Compreender o processo de formação do Brasil e do povo brasileiro por
meio dos principais sociólogos que estudaram a temática.

Estratégias: Continuação das apresentações; sociólogo Gilberto Freire e
Florestan Fernandes (P1).
FIM P1:

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

Conteúdo: Módulo 23 – Intérpretes do Brasil

Colégio Adventista Campo - Grandense
Unidade Jardim Leblon
Objetivos: Compreender o processo de formação do Brasil e do povo brasileiro por
meio dos principais sociólogos que estudaram a temática.
Estratégias: Conclusão das apresentações, considerações finais e atribuição da nota
aos participantes (P1).
Conteúdo: Módulo 24 – Sociologia na contemporaneidade.
Objetivos: Compreender e analisar a questão social no contexto da sociologia
internacional.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio de pesquisa e debate sobre os
pontos chaves do capítulo.
Atividades em sala de aula: Formar trios, sortear temas de 1 a 4 da apostila, cada
trio irá elaborar um mapa mental explicando sobre o assunto, citando conceitos e
detalhando.

Tarefa avaliativa 5: Ler e grifar as páginas 50 a 53 e responda os exercícios
da p. 54.
Simulado CPB
Conteúdo: Módulo 24 – Sociologia na contemporaneidade

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

Objetivos: Compreender e analisar a questão social no contexto da sociologia
internacional.
Estratégias: Apresentação dos resultados obtidos pelo trio com a elaboração do
mapa mental, conversação em classe.

Tarefa 6: Fazer os exercícios do de Olho no Vestibular da p. 55 e 56.
Conteúdo: Módulo 24 – Sociologia na contemporaneidade

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

Objetivos: Compreender e analisar a questão social no contexto da sociologia
internacional.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada, revisões para a P2.

Tarefa 7: No caderno, elaborar tópicos sobre o módulo estudado.
Simulado.
Conteúdo: Módulo 24 – Sociologia na contemporaneidade

21/11 a 25/11
(SEMANA 8)

28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

Objetivos: Compreender e analisar a questão social no contexto da sociologia
internacional.

Aplicação da Prova - P2
Reavaliações - PS

Colégio Adventista Campo - Grandense
Unidade Jardim Leblon
Reavaliações
05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

Conselho de Classe

Exames finais

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Intérpretes do Brasil
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Sociologia na contemporaneidade
TAREFA = 10,0
TAREFA AVALIATIVA: Ler e grifar as páginas 44 a 46 e responda os exercícios a partir do 3
e 4 da p.46 e de Olho no Vestibular.
TAREFA AVALIATIVA: Ler e grifar as páginas 50 a 53 e responda os exercícios da p. 54.
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Somado a nota de tarefa)
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a
nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

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

Colégio Adventista
Unidade Jardim dos Estados

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Yara Lígia Disciplina: Filosofia

AULAS /
DATAS
(por semana)

Série/Turma: 3º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho.
OBJETIVO: Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, respeitando os Direitos Humanos.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 39 a 42; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 1: Criar um texto que expresse seu desejo profissional e as
funções atribuídas a tal atividade laboral.
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho.
OBJETIVO: Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, respeitando os Direitos Humanos.

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 43 a 44; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 2: Elaborar mapa mental sobre o conteúdo.
INÍCIO P1
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho.

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

OBJETIVO: Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, respeitando os Direitos Humanos.
ESTRATÉGIA:
Pesquisar e registrar no caderno sobre A divisão do trabalho desde a Pré-história.
TAREFA 3: No caderno, elaborar uma reflexão sobre seu potencial em sua versão
no mundo profissional.
FIM P1
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho.

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

OBJETIVO: Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, respeitando os Direitos Humanos.
ESTRATÉGIA: Pesquisar e registrar no caderno sobre A divisão do trabalho desde
a Pré-história (Concluir).

Colégio Adventista
Unidade Jardim dos Estados

TAREFA 4: Pesquisar e registrar no caderno sobre Pontos positivos e negativos do
Modelo Capitalista.
CONTEÚDO: Escolha profissional.
OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 45 a 46; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 5: Pesquisar e registrar no caderno sobre Trabalhos
análogos a escravidão.
CONTEÚDO: Escolha profissional.

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 47 a 48; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 6: Descreve o que motiva sua escolha profissional.
INÍCIO P2
CONTEÚDO: Escolha profissional.

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 49 a 55; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
FIM P2
CONTEÚDO: Escolha profissional.

21/11 a 25/11
(SEMANA 8)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA:
Criar um autorretrato considerando sua futura escolha profissional.
TAREFA 8: Descreve o que motiva sua escolha profissional.

Colégio Adventista
Unidade Jardim dos Estados
APLICAÇÃO PS
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho. / Escolha profissional.

28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA: Semana de PS – revisão de conteúdo e aplicação da reavaliação.
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho. / Escolha profissional.

05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA: Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
CONTEÚDO: Filosofia do trabalho. / Escolha profissional.

12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

OBJETIVO: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles.
ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 0,0 a 10,0
Conteúdos: Filosofia da arte.
PROVA 2 = 0,0 a 10,0
Conteúdos: Indústria cultural.
TAREFA = 10,0
TAREFA APOSTILA = 0,0 a 2,5 (apostila)
TAREFA AVALIATIVA 1: (0,0 a 3,5) Criar um texto que expresse seu desejo profissional e as
funções atribuídas a tal atividade laboral.
TAREFA AVALIATIVA 2: (0,0 a 3,5) Pesquisar e registrar no caderno sobre Trabalhos análogos a
escravidão.
SIMULADO EXTRA = 0,5 Ponto (Somada a nota de tarefas)
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a
nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

