
     Colégio Adventista de Porto Alegre 

Sistemática de Avaliações do 1º Bimestre – Turma 74 

• Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas, pois são os nossos instrumentos de 

avaliação mais importantes do bimestre. 
• Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas. 
• Alunos que faltarem provas, só poderão fazê-las mediante atestado médico ou pagamento da taxa.   
• Pedimos que procurem imediatamente a Orientação Educacional para o agendamento das mesmas. 
• Trabalhos não serão aceitos fora da data marcada. 

DISCIPLINA 

PROFESSOR 

DATA INSTRUMENTO 

AVALIATIVO 
PESO CONTEÚDOS 

CRITÉRIOS 

ARTE 

Karen 

Durante o 

bimestre 

Trabalhos 4,0 

6,0 

 

10,0 

• Música e emoções, Chopin. 

• Conceitos e desenhos com policromia e 

monocromia. 

• Pintura do círculo cromático, conceito de 

cores análogas, cores complementares, 

cores frias e cores quentes. 

CIÊNCIAS 

Diego 

12/03 Prova 10,0 • Capítulos 1 e 2 – Unidade 1 

12/03 Atividade 2,0 • Entrega da resolução da lista de exercícios 

1, referente ao conteúdo dos Capítulos 1 e 

2. 

02/04 Prova 10,0 • Capítulo 3 – Unidade 1/Capítulo 6 – Unidade 

2 

02/04 Atividade 2,0 • Entrega da resolução da lista de exercícios 

2, referente ao conteúdo dos Capítulos 3 – 

Unidade 1 e 6 – Unidade 2. 

16/04 Trabalho 

 

 

6,0 • Avaliação do trabalho de classe (maquete) 

sobre os conteúdos referentes aos 

Capítulos 4 e 5 – Unidade 2 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Luís 

Durante o 

bimestre 

Atividade 10,0 • Participação e conduta diária 

Durante o 

bimestre 

Atividade 

 

10,0 • Testes físicos 

 

 

 

 

  



ENSINO 

RELIGIOSO 

Lucas 

26/03 Trabalho   10,0 • Trabalho escrito que deverá ser baseado no 

capítulo 10 do livro “O Libertador”. 

Discorrer em duas páginas os pontos 

importantes a serem destacados na 

narrativa da história de João Batista e qual 

a aplicação desta história no contexto atual. 

02/04 Trabalho 10,0 • Trabalho em grupo baseado em um capítulo 

do livro “E se Jesus não tivesse nascido?” 

com uma apresentação do tema pelo grupo 

apontando o efeito da inexistência de 

Jesus no determinado aspecto analisado 

pelo capítulo. 

23/04 Atividade  10,0 • Estudo dirigido com perguntas extraídas do 

conteúdo apresentado no bimestre - Livro 

capítulos 1 a 4 e anotações do caderno.  

• Permitido consulta no material pessoal. 

GEOGRAFIA 

Luciane 

03/03 
Trabalho de classe 

4,0 • Capítulo 1 – Território Brasileiro 

17/03 
Avaliação com 

consulta 

6,0 • Capítulo 2 – Estrutura Geológica, relevo e 

Hidrografia do Brasil 

• Consulta no material pessoal do aluno. 

01/04 
Prova 

10,0 • Capítulo 3 – Clima e Vegetação do Brasil 

HISTÓRIA 

Andrey 

Durante o 

bimestre 

(em aula)  

Seminário  

5,0 • Parte escrita do Seminário do Capítulo 1                                                                                                                                                                    

16/03 a 

20/03 

 

Seminário  

5,0 • Apresentação do Seminário do Capítulo 1 

30/03 
Prova    

10,0 •   Capítulos 1 e 2 

 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

INGLÊS 

Carolina 

10/03 Trabalho 5,0 • Listening sobre “Talking about na event” 

31/03 Trabalho 5,0 • Cartaz sobre atividades “What are they 

doing?” 

• Trabalho individual para fazer em casa. 

31/03 Prova 10,0 • Uso do verbo “can”/5ws (who, what, where, 

when, why)/Presente contínuo 

 

 

  



Data das recuperações  Disciplinas 
22/04 Português e Inglês 

23/04 História e Arte 

24/04 Matemática  

28/04 Geografia e Ciências 

• As recuperações acontecerão sempre nas duas primeiras aulas. 

• O conteúdo é bimestral, que foi trabalhado nas demais avaliações 

(Provas, trabalhos, exercícios avaliativos, paradidáticos). 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Viviane  

 

 

 

 

 

11/03 Prova 10,0 • Funções da linguagem/Figura de linguagem: 

gradação/Frase, oração e período/Período 

simples e período composto/Livro Didático 

Unidade 1, páginas 8 a 36 

25/03 Paradidático 3,0 • Traço de poeta 

01/04 

 

 

 

 

08/04 

 

Durante o 

bimestre 

Prova 

 

 

 

 

Paradidático 

 

Produção Textual 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

3,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

• Figuras de linguagem: personificação, 

antítese/Acentuação gráfica/ 

Proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas/ 

Livro Didático Unidade 1, páginas 37 a 57 

 

• A droga da obediência – Pedro Bandeira 

 

• Releitura de fábula – Almanaque de textos 

– páginas 1 a 8 

• Poema como releitura de fábula – 

Almanaque de textos – páginas 9 a 16 

MATEMÁTICA 

Tânia 

10/03 Prova  10,0 • Capítulo 1 - Números 

20/03 Trabalho  5,0 • Trabalho em aula – Decifrando o código: 

múltiplos, divisores, números primos e os 

critérios de divisibilidade. 

31/03 

 

 

14/04 

Prova 

 

 

Trabalho 

10,0 

 

 

5,0 

• Capítulo 2 – Um mundo das formas 

geométricas/Capítulo 3 – Números 

negativos 

• Trabalho em aula – Tipos de retas 

Os alunos receberão em aula os roteiros para a 

execução dos trabalhos. 


