COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br

Comunicado 184/2022

Curitiba, 11 de maio de 2022

Assunto: Cronograma de Provas e Atividades de Aprendizagem - 2º Bimestre – 6º Ano
Prezados Pais, Responsáveis e Alunos,
Enviamos as orientações pedagógicas referentes ao 2º Bimestre/2022, nas quais encontram-se os
instrumentos de avaliação que cada professor utilizará neste bimestre.
Abaixo você observará os calendários com as semanas de provas. Nelas constarão apenas o nome da
disciplina na qual haverá prova. Os detalhes das provas e demais atividades avaliativas estarão abaixo descritas
separados por componentes curriculares (disciplina).
Nas disciplinas com 2h/a ou menos, haverá:
1 prova (PR) valendo 10,0 e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.
Nas disciplinas com 3h/a ou mais, haverá:
2 provas (PR1 e PR2) valendo 10,0 cada e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.
Nas disciplinas de Arte, Ensino Religioso e Educação Física haverá:
Atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.
Semana de Provas 1
16/05

17/05

18/05

19/05

20/05

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

História

Ciências

História

Ciências
Matemática

Turmas
61

Matemática

62
Ciências
Matemática

63

História

Semana de Provas Únicas
23/05

24/05

25/05

26/05

27/05

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

61

Língua
Portuguesa

Geografia Língua
Inglesa

Literatura

62

Língua
Portuguesa

Língua Inglesa

Geografia
Literatura

Literatura

Língua Inglesa

Língua
Portuguesa

Turmas

63

Geografia

Semana de Provas 2
06/06

07/06

08/06

09/06

10/06

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Matemática

Língua
Portuguesa

História

Ciências

Língua
Portuguesa

História

Ciências
Matemática

Língua
Portuguesa

História

Turmas

61
62

Matemática
Ciências

63

Recuperação
20/06

21/06

22/06

23/06

24/06

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Língua Portuguesa

Matemática

Produção de Texto

Geografia

História

Educação Física

Língua Inglesa

Ciências

Literatura

Arte. Profª Nemesia
Data

Descrição

Valor

61 e 63 - 19/05 AV1: Atividade Interdisciplinar de Arte e História.
62 - 17/05
Arte Egípcia.
Reproduza um papiro, criando desenhos que representem personagens egípcios e empregando a
técnica do envelhecimento.
Utilize o alfabeto egípcio (hieroglifos), escreva frases de amizade, amor, perdão.
Para concluir, cole em papel criativo preto (A4).
Mais orientações em sala pelo professor para entender como era utilizada a folha do papiro e conhecer
a escrita Hieroglífica (escrita sagrada dos Egípcios).
Critérios:
escrita hieroglifos e criação de frases (1,0);
utilização da gaze no trabalho (1,0);
utilização de chá preto ou tinta marrom para dar aparência de envelhecimento do documento antigo
(1,0);
desenho sagrado egípcio no papiro (1,0).

4,0

61 e 63 - 09/06 AV2: Tangram. O aluno deverá criar quatro tangrans.
62 - 07/06
Pintar cada peça com cores de sua preferência e recortar. Depois, colar as peças em uma cartolina,
criando formas variadas e criativas (podem ser animais, objetos etc).
Será avaliado a pintura dos tangrans e as imagens formadas.

4,0

Ao longo do
bimestre

20/06

AV3: Tarefas diárias
2,0
Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1, AV2 e AV3). Caso o aluno não
tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação. Entrega
via e-class.
10,0

Ciências. Profª Gisele

Data

Descrição

63 - 18/05
PR1: Prova 1 - A Terra por dentro (p. 2 a 16). Estrutura inorgânica da Terra (p. 22 a 32).
61 e 62 - 20/05
25/05

AV1: Atividade Prática - Fazer a experiência da p. 19 (apostila) sobre o Efeito Estufa. Fazer em casa,
de preferência em um dia ensolarado ou utilizar uma lâmpada conforme os procedimentos que
constam na p. 19.
Fazer relatório da experiência no caderno (Análise e Conclusão) com fotos e desenhos ilustrativos.

61 e 62 - 10/06 PR2: Prova 2- Fósseis (p. 35 a 41). Terra: Um Planeta Singular (p. 44 a 63).
63- 08/06
Ao longo do
bimestre
22/06

Valor
10,0
8,0

10,0

AV2: Tarefas diárias
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Educação Física. Prof. Ricardo e Prof. Lucas
Data

Descrição

Valor

Ao longo do
Bimestre

AV1: Avaliação prática - Basquetebol. Durante o bimestre os alunos serão avaliados de acordo com
o seu desenvolvimento, participação nas aulas e tarefas diárias solicitadas pelo professor.
Considerando o processo de avaliação, o aprendizado sobre histórico, regras e fundamentos e posições
do esporte basquetebol.

8,0

Ao longo do
Bimestre

AV2: Tarefas diárias de pesquisa no caderno.
Uma vez por semana o professor enviará a tarefa para casa sobre o esporte do bimestre.

2,0

Recuperação: Prova sobre o basquetebol. Histórico, Regras e Fundamentos.

10,0

20/06

Ensino Religioso. Prof. Phelipe
Data

Descrição

Valor

10/05

AV1: Mapa mental.
O aluno criará um mapa mental sobre os acontecimentos da vida de José, filho de Jacó.
Ferramenta de pesquisa: usar o próprio livro didático (capítulo 6, págs. 46 a 49), a Bíblia, internet e
livros sobre o assunto.
Material:
Deverá ser entregue em papel sulfite tamanho A4, manuscrito, colorido e bem-organizado. Não será
aceito em folha de caderno, folha de caderno de artes recortada, folha rasgada ou manchada de
alimento.
Atenção:
Lembre-se de colocar o seu nome e turma antes de entregar o seu trabalho.

3,0

31/05

AV2: Telejornal.
Em sala: Os alunos serão divididos em 6 grupos, terão duas aulas para montar um telejornal sobre a
vida de Moisés.
Temas:
Grupo 1: seu nascimento e infância.
Grupo 2: sua fuga para o deserto.
Grupo 3: seu chamado e apresentação a Faraó.
Grupo 4: as 10 pragas.
Grupo 5: a saída do Egito e a travessia do mar vermelho.
Grupo 6: os dez mandamentos.
Execução:
Os alunos terão duas aulas para ensaiar e montar o roteiro do telejornal, que poderá ser escrito em

4,0

folha de caderno, ela deverá conter o nome de todos os participantes e função que cada um teve no
grupo.
No dia da apresentação, a folha deverá ser entregue para o professor.
Cada grupo terá 5 minutos para apresentar e serão feitas apenas três apresentações por dia, sendo o
grupo 1, 2 e 3 na 1ª apresentação e 4, 5 e 6 na 2ª apresentação.
Atenção:
O telejornal não deverá ser filmado nem gravado, ficando restrita a apresentação no modo presencial.
Critérios para avaliação:
Entrega de roteiro: (2,0)
Apresentação: (2,0)
1º Visto 17/05/2022
2º Visto 31/05/2022
3º Visto 07/06/2022

20/06

AV3: Tarefas diárias
1º Visto: Págs. 40 a 45, atividades 1 a 10.
2º Visto: Págs. 50 a 53, atividades 1 a 9.
3º Visto: Págs. 58 a 61, atividades 1 a 7.
3,0
Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1, AV2 e AV3). Caso o aluno não
tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação.
Para a recuperação da AV2 o aluno deverá gravar um vídeo apresentando todo o trabalho. Depois que
terminar, salvar seu vídeo no Youtube no formato "Não Listado" e compartilhar o link no e-class.
10,0

Geografia. Prof. Cleyton
Data
61 – 18/05
62 – 18/05
63 – 20/05

61 - 25/05
62 - 26/05
63 - 23/05

Descrição

Valor

AV1: Tabela de Conceitos.
Cap. 1 "Astronomia: sistema solar".
- O professor entregará a tabela para preenchimento antes da data.
- O aluno preencherá a tabela de acordo com os textos que correspondem a cada termo. Para
realização, será utilizado o próprio livro de apoio.
- FAZER DE CANETA (preta ou azul).

4,0

PR: Prova - Cap. 1 "Astronomia: sistema solar" e Cap. 2 "Dinâmica Atmosférica".

10,0

06/06 a 09/06 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Cap. 2 "Dinâmica Atmosférica".

4,0

Ao longo do
bimestre

2,0

23/06

AV3: Tarefas diárias
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

História. Prof. Jessé
Data

Descrição

AV1: Atividade Interdisciplinar de Arte e História.
Arte Egípcia.
Reproduza um papiro, criando desenhos que representem personagens egípcios e empregando a
técnica do envelhecimento.
61 e 63 - 19/05
Utilize o alfabeto egípcio (hieroglifos), escreva frases de amizade, amor, perdão.
62 - 17/05
Para concluir, cole em papel criativo preto (A4).
Mais orientações em sala pelo professor para entender como era utilizada a folha do papiro e conhecer
a escrita Hieroglífica (escrita sagrada dos Egípcios).
Critérios:
escrita hieroglifos e criação de frases (1,0);

Valor
4,0

utilização da gaze no trabalho (1,0);
utilização de chá preto ou tinta marrom para dar aparência de envelhecimento do documento antigo
(1,0);
desenho sagrado egípcio no papiro (1,0).
Entrega para a professora Nemesia na aula de arte.

61 e 62 - 19/05 PR1: Prova 1 - África Antiga: Egito (páginas 02-21) e conteúdos passados em aula.
63 - 20/05

10,0

61 e 62 - 02/06 AV2: Atividade 10 mandamentos.
63 - 03/06
Escrever de forma criativa os 10 mandamentos em folha A3 representando as pedras.

4,0

61 e 62 - 09/06 PR2: Prova 2 - Hebreus (págs.40-56) e conteúdos passados em aula.
63 - 10/06

10,0

Ao longo do
bimestre
24/06

AV3: Tarefas diárias

2,0

Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Língua Inglesa. Profª Vanessa
Data

Descrição

Valor

18/05

AV1: Atividade - This is my family: (página 51).
Os alunos montarão um PowerPoint com fotos de sua família, acompanhados de 10 frases simples,
como exemplo: This is my father. He is a teacher.
Os alunos postarão a atividade na aula que ficará aberta no E-class até o dia 20/05. A avaliação será
feita pelo vocabulário utilizado e a escrita gramatical correta.
Não será necessário apresentar oralmente esta atividade.

4,0

25/05

PR: Prova - Capítulo 3 do livro de inglês páginas 38 A 58 (conforme o decorrer das aulas). Na semana 10,0
que antecede a prova, a professora disponibilizará a revisão online no E-class.

08/06 a 10/06 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Capítulo 4 do livro - From my house to the
world pág 59 a 77.
Ao longo do
bimestre
21/06

4,0

AV4: Tarefas diárias.
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Língua Portuguesa. Prof. Yuri
Data

Descrição

61 e 62 - 13/05 AV1: Quadro-colagem linguagem conotativa e denotativa.
63 - 12/05
Os alunos produzirão dois quadros com colagem.
1º Quadro: em uma folha sulfite linguagem conotativa.
2º Quadro: em uma folha sulfite linguagem denotativa.
Diferenciando por meio de imagens e frases às linguagens conotativas e denotativas estudadas em
sala de aula nas páginas 10 e 11.
Fazer uma capa de apresentação com cabeçalho destacando nome e turma do aluno e grampear as três
folhas.
Será avaliada a concordância com o assunto, clareza, criatividade e organização. (Não será aceito em
folha de caderno, atividade sem nome ou turma, atividade descolada, sem grampear, trabalho sujo,
com marcas de pet, amassados.)

Valor
4,0

As partes textuais devem ser feitas à caneta de forma legível.
A atividade deverá ser entregue pessoalmente ao professor na data marcada em sala de aula de Língua
Portuguesa.
61 e 62 - 24/05 PR1: Prova 1. Verbos I: Com base nos conceitos básicos encontrados nas páginas 23 e 24 e as ideias 10,0
de pessoas do discurso e classificação dos verbos encontradas nas páginas 25 e 26.
63 - 26/05
30/05 a 03/06 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Verbos I e Verbos II.
61 e 62 – 07/06 PR2: Prova 2. Verbos I: Com base nos conceitos básicos encontrados nas páginas 23 e 24 e as
63 – 09/06
ideias de pessoas do discurso e classificação dos verbos encontradas nas páginas 25 e 26. Verbos II:
Com base nos conceitos de Modos Verbais encontrados nas páginas 46, 50 e 54.
Ao longo do
bimestre
20/06

10,0
4,0

AV3: Tarefas diárias
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Literatura. Prof. Yuri
Data

Descrição

61 e 62 -19/05 AV1: Produção de Xilogravura. Os alunos deverão produzir de forma criativa uma imagem em
63 -17/05
xilogravura representando o enredo do Livro Literário Promessa Malfeita lido neste bimestre.

Valor
4,0

Em folha tamanho A4, o trabalho deve ter uma capa com cabeçalho destacando o nome e turma do
aluno e entregue na data combinada.
(Não será aceito em folha de caderno, atividade sem nome ou turma, atividade descolada, sem
grampear. As partes textuais devem ser feitas à caneta de forma legível.) Será avaliada a concordância
com o enredo e o tema, a limpeza e criatividade do trabalho.
61 e 62 -26/05 PR: Prova - História em Quadrinhos: Compreensão e interpretação.
63 -24/05
Livro: Além da magia: a história do garoto que queria ser bruxo.

10,0

61 e 62 -09/06 AV2: Lista de Exercícios sobre o livro Promessa Malfeita.
63 – 07/06

4,0

Ao longo do
bimestre
23/06

AV3: Tarefas diárias
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Matemática. Profª Márcia
Data

Valor

61 - 09/05
62 - 13/05
63 - 11/05

AV1: Lista de Exercícios com os conteúdos: Plano Cartesiano e ângulos.
A lista será feita em sala de aula com o auxílio da professora, mas caso o aluno NÃO termine nesta
aula a lista deve ser entregue no dia seguinte, caso contrário NÃO será aceito.
OBS: A lista será feita no dia que o aluno tiver 2 aulas dentro da semana de 09 a 13/05 e não durante
a semana toda.

4,0

61 - 16/05
62 - 20/05
63 - 18/05

PR1: Prova 1 - Plano Cartesiano Páginas 2 a 6. Paralelas e Perpendiculares Páginas 6 a 12. Ângulos 10,0
Páginas 13 a 18. Decimais Páginas 19 a 24.

61 - 30/05
62 - 03/06
63 - 01/06

AV2: Projeto - Brincando, Ganhando e Aprendendo.
Com a finalidade de cada aluno aprofundar seus conhecimentos sobre sistema monetário faremos uma
feira em sala de aula usando o dinheiro recebido de acordo com: Atividades cumpridas, notas acima
da média, tarefa feita e comportamento em sala.
Para a feira cada aluno deverá trazer: Cartaz, preços de seus produtos impressos, toalha e trecos
(brinquedos, jogos usados, fivela de cabelo etc.).
Será montado um grupo em sala de aula, ou nas dependências do colégio e com o dinheirinho que
conquistou durante o bimestre ele poderá comprar e vender seus produtos.

61 - 06/06
62 - 10/06
63 - 08/06
Ao longo do
bimestre
21/06

4,0

PR2: Multiplicação e Divisão por Potências de 10, Páginas 25 a 36. Formas geométricas, Páginas 38
a 50
10,0
AV3: Tarefas diárias.
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Ao longo do bimestre os alunos receberão dinheiro (de brincadeira) pelas atividades cumpridas, notas acima da média, tarefa
feita e comportamento em sala.
Produção de Texto. Prof. Yuri
Data

Descrição

Valor

13/05

AV1: Proposta 2. Escrita do gênero Cordel. O professor trabalhará a proposta em sala e
os alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto deverá ser postado na plataforma CPB
até o dia 13/05.

10,0

61 e 62 - 19/05 AV2: Poema Social. Produção Top 2 página 30 e 32. Fazer rascunho no livro e entregar na folha
63 - 16/05
padrão de produção.
A folha será entregue pelo professor em sala antes da data.

4,0

02/06

08/06

Ao longo do
bimestre
22/06

AV3: Declamação de um cordel. Os alunos deverão produzir uma declamação em vídeo de um
pequeno cordel de sua preferência.
Caso não consiga decorar utilize, sem tampar o rosto, um material de apoio escrito.
O vídeo deve ser postado no e-class até a data marcada pelo professor.
Para facilitar, poste no youtube mudando as configurações de privacidade do vídeo para "NÃO
LISTADO" em seguida poste o link no e-class. Será avaliada a o domínio do texto escolhido, a
fidelidade ao tema textual, a clareza da declamação e a criatividade na ambientação ou figurino
usado.

4,0

AV1: Proposta 2. Reescrita do gênero Cordel.
Com base nas correções os alunos reescreverão a proposta.
Após a reescrita o texto deverá ser postado na plataforma CPB até o dia 08/06.

10,0

AV4: Tarefas diárias
2,0
Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

10,0

Livros paradidáticos do bimestre:
MENEZES, Flávio. Promessa malfeita. Tatuí, SP: Casa
Publicadora Brasileira, 2019.
CRUZ, Denis. Além da magia: a história do garoto que queria
ser bruxo.
OBSERVAÇÕES:
● Provas de 2ª Chamada:
Fundamental II – 6º ao 9º ano
2ª Chamada da Prova 1 e Prova Única: 31/05 e 02/06
Horário: 11h40 às 13h10
31/05

02/06

Terça-feira

Quinta-feira

Língua Portuguesa

Literatura

Inglês

História

Ciências

Matemática

Geografia
2ª Chamada da Prova 2: 13/06
Fundamental II – 6º ao 9º ano
Horário: 11h40 às 13h10
13/06
Segunda-Feira
Língua Portuguesa
Matemática
Ciências
História
A realização da prova de 2ª chamada, ocorrerá em casos de:
Doença - com a entrega de atestado médico em até 48 horas após a volta às atividades para a orientação educacional.
Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou responsáveis, por escrito, até 48
horas após a volta às atividades normais.
Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá ser apresentada
com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos competentes com as datas previstas
para as atividades que o manterão afastado.
Viagem - Em caso de viagem programada e comunicada a orientação educacional, a ausência deverá ser justificada
com no mínimo 48h de antecedência mediante o pagamento de R$ 60,00 por prova perdida.
A 2ª chamada substitui apenas a prova 01 e/ou a prova 02.

Não há 2ª chamada de Recuperação Bimestral. Em caso de faltas não há reposição.
● Atividades de aprendizagem: É de extrema responsabilidade do aluno entregar ao professor seus
trabalhos/atividades, tanto realizados em sala, quanto em casa. A NÃO ENTREGA IMPLICA EM PERDA DE NOTA.
A entrega deverá ser feita em sala no horário da aula do respectivo professor. Não serão aceitos trabalhos entregues
na secretaria.
● Em casos de atividades plagiadas a atividade será zerada.
● Guia de trabalhos escolares: As atividades de aprendizagem devem seguir o guia de trabalhos escolares disponível
on-line no site da biblioteca ou no endereço:
https://issuu.com/liria.borges/docs/guia.trabalhos.fund.ii
● Recuperação Bimestral: a prova de recuperação será bimestral, contemplará todo o conteúdo trabalhado e avaliado
no bimestre. Fará a prova o aluno que não alcançar a média mínima de cada bimestre (7,0 pontos).
Para alunos que alcançarem a média = ou superior a 7,0 em cada disciplina a realização da recuperação bimestral não
será obrigatória. Entretanto, caso o aluno queira realizar a recuperação poderá fazer mediante ao preenchimento da
solicitação de recuperação que encontra-se no site da escola no período de 48 horas de antecedência.
● Este cronograma poderá ser alterado. Caso isso ocorra, os alunos serão comunicados com antecedência, via agenda.

Atenciosamente,

Larissa Bárbara Floriano Baldissera
Coordenadora Pedagógica

Rovena M. Della Santa Carniatto
Diretora – Ato 3955/2019

