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AVALIAÇÃO / CONTEÚDOS / CRITÉRIOS – 1ª SÉRIE 

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 

MÉDIO 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis e estudantes, 

 

Sejam bem-vindos ao segundo bimestre letivo CIMAN 2021 – CIMAN 50 ANOS! 

Que possamos continuar acompanhando, de forma presencial ou on-line, o desempenho de seu filho(a) 

nesse processo e cumprindo sempre nossa missão. 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões. 

 

Tendo em vista que as avaliações são momentos privilegiados de estudo e ferramentas importantes na 

construção do conhecimento, encaminhamos as datas e os conteúdos das avaliações, bem como os critérios 

estipulados pelo Colégio CIMAN, entre os diversos instrumentos e procedimentos avaliativos adotados no cenário 

do distanciamento social. Pedimos a todos que fiquem atentos às informações complementares oferecidas nas 

salas de aula virtuais.  

 

Como preparação para esses momentos, sugerimos que os estudantes sigam algumas dicas selecionadas 

pela coordenação. 

 

● Faça revisões diárias. 

● Suspenda ou, pelo menos, diminua sua atuação nas redes sociais, restringindo as conversas à troca 

de informações com os colegas sobre os conteúdos estudados. 

● Faça pequenos intervalos durante o período de estudos para descansar a mente. 

● Utilize mapas mentais para expressar suas ideias perante os conteúdos estudados de forma simples, 

rápida e direta. 

● Crie uma rotina saudável de estudos. 

● Revise sempre as videoaulas, as atividades e os conteúdos gravados. 

● Organize um grupo de estudos virtual com seus colegas.  

 

Conforme divulgado anteriormente, durante o período de atividades híbridas, os instrumentos de avaliação 

do bimestre serão assim divididos: 

 

● Avaliação 1 – 40% da nota será atribuído por meio de atividades realizadas em casa, em sala de aula 

virtual, trabalhos individuais, trabalhos em grupo e projetos especiais; 

● Avaliação 2 – 30% da nota será atribuído por meio de provas específicas /online ou presenciais, 

quando do fim do período de distanciamento; 

● Avaliação 3 – 30% da nota será atribuído por meio de provas Integradas /online ou presenciais, 

quando do fim do período de distanciamento. 

 

Neste documento, há informações importantes sobre os conteúdos e as datas das avaliações que 

ocorrerão no 2º bimestre. Por isso, pedimos sua especial atenção ao que segue. 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE 
 
 

ATIVIDADES 
 

4,0 pontos 

Listas 
Exercícios de 

casa/sala 
Outros 

 

PROVAS ESPECÍFICAS 
 

3,0 pontos 

 

 
 

PROVAS INTEGRRADAS 
 

3,0 pontos 

 
 

TOTAL 
 

10,0 pontos 

 

 
 

CALENDÁRIO 
 

2° BIMESTRE 
 
 

1º/5 FERIADO – Dia do Trabalho  

3/5 Início do 2º bimestre 

5/5 Atendimento Bimestral às Famílias – Das 10h30 às 12h (on-line)  

 Período de  

provas  

específicas  

De 20/5 a 1º/6  

20/5 (quinta-feira) –  PORTUGUÊS (gramática e literatura)   

21/5 (sexta-feira) – QUÍMICA    

24/5 (segunda-feira) – HISTÓRIA e ARTES  

25/5 (terça-feira) – MATEMÁTICA  

26/5 (quarta-feira) – REDAÇÃO e INGLÊS  

27/5 (quinta-feira) – BIOLOGIA  

28/5 (sexta-feira) – GEOGRAFIA e SOCIOLOGIA/FILOSOFIA  

31/5 (segunda-feira) – FÍSICA 

1º/6 (terça-feira) – ESPANHOL  

3 e 4/6 FERIADO/RECESSO – Corpus Christi 

22/6 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS 

30/6 PROVA INTEGRADA DE EXATAS 

2/7 Prova em 2ª chamada 

3/7 Final do semestre letivo  

9/7 Atendimento Bimestral às Famílias – Das 8h às 12h (matutino e vespertino) 

De 12 a 23/7 Recesso escolar  

26/7 Retorno às aulas – Início do 2º semestre letivo 
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DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Conteúdo 
Literatura 
Os estilos de época: Humanismo e Classicismo  
 

Gramática 
Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 
Função (sujeito, predicado, predicação, determinantes do verbo e do nome e vocativo) 
Forma (substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, conjunção, interjeição, advérbio, 
preposição) 
  

Atividades Valor 

Atividade 1 no Forms (entrega até o dia 25/5. Após o prazo determinado, a 
atividade não mais será aceita.) 
Atividade 2 no Forms (entrega até o dia 29/6.  Após o prazo determinado, a 
atividade não mais será aceita.) 
 

2,0 pontos 
 

2,0 pontos 

Prova específica Valor 

Literatura 
Humanismo 
 
Gramática 
Morfossintaxe no período simples: funções e formas 

3,0 pontos 
 

 

Prova integrada Valor 

Literatura 
Humanismo e Classicismo 
 
Gramática 
Morfossintaxe no período simples: função e formas 

3,0 pontos 
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REDAÇÃO 

 
Discurso e texto  
Tipologia e gêneros 
Linguística – A comunicação 
● Elementos da comunicação 
● Variedades linguísticas 
● Níveis e funções da língua 
● Funções da linguagem 
Semântica: antonímia, sinonímia, homonímia, paronímia, polissemia, sentido conotativo e 
denotativo e ambiguidade 
Parágrafo 
Figuras de linguagem: pensamento, palavras e sintaxe 
Tipologia textual – narração. Gêneros textuais (cartas, e-mail, diário) 
Tipologia textual: argumentativo 
Leitura, interpretação e produção de textos 

Atividades Valor 

As atividades serão pontuadas proporcionalmente à quantidade cobradas 
ao longo do bimestre.  
Atividades do livro básico  
Atividades no Google Forms 
Produção de textos   

4,0 pontos 

Prova específica Valor 

Discurso e texto  
Tipologia e gêneros 
Linguística – A comunicação 
● Elementos da comunicação 
● Variedades linguísticas 
● Níveis e funções da língua 
● Funções da linguagem 
Semântica: antonímia, sinonímia, homonímia, paronímia, polissemia, 
sentido conotativo e denotativo e ambiguidade 
Parágrafo 

3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

Discurso e texto  
Tipologia e gêneros 
Linguística – A comunicação 
● Elementos da comunicação 
● Variedades linguísticas 
● Níveis e funções da língua 
● Funções da linguagem 
Semântica: antonímia, sinonímia, homonímia, paronímia, polissemia, 
sentido conotativo e denotativo e ambiguidade 
Parágrafo 
Figuras de linguagem: pensamento, palavras e sintaxe 
Tipologia textual – narração. Gêneros textuais (cartas, e-mail, diário) 
Tipologia textual: argumentativo 
Leitura, interpretação e produção de textos 

3,0 pontos 
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QUÍMICA 

Química I (Filipe Panda) 
 
● Tipos de concentração 
● Diluição 
● Tabela periódica 
● Propriedades periódicas 
● Ligação iônica 
 
Química II (André) 

● Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
● Reações químicas 
● Equações químicas/balanceamento 
● Leis ponderais (leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac) 
● Coeficientes estequiométricos/volume molar 
● Regente limitante/excesso 
● Grau de pureza 
● Rendimento  
 

Atividades Valor 

Química I (Filipe Panda) – 2,0 pontos 
 
Formulários – Tipos de concentração e diluição 
Formulários – Tabela periódica 
 
Química II (André) – 2,0 pontos  
 
Formulário: ATIVIDADE 

4,0 ponto 

Prova específica Valor 

Química I (Filipe Panda) – 1,5 ponto 

● Tipos de concentração 
● Diluição 
● Tabela periódica 
 
 
Química II (André) – 1,5 ponto 

● Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
● Reações químicas 
● Equações químicas/balanceamento      
● Leis ponderais (leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac) 
● Coeficientes estequiométricos/volume molar 
● Reagente limitante/excesso 
 

3,0 ponto 

Prova integrada Valor 

PROVA INTEGRADA  
Química I (Filipe Panda) 

● Tipos de concentração 
● Diluição 
● Tabela periódica 
● Propriedades periódicas 
● Ligação iônica 
 
Química II (André) 

● Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
● Reações químicas 
● Equações químicas/balanceamento 
● Leis ponderais (leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac) 
● Coeficientes estequiométricos/volume molar 
● Regente limitante/excesso 
● Grau de pureza 
● Rendimento        

3,0 ponto 
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INGLÊS 

Leitura de texto e interpretação 
Uso dos tempos verbais vistos (presente e passado) 
Conjunções  
Preposições 
Quantificadores 
 

Atividades Valor 

1. Trabalho sobre filme  
2. Atividades propostas em sala (no Google Forms e no livro) 

2,0 ponto 
2,0 ponto 

Prova específica Valor 

Texto sobre filmes 
Tempos verbais 
Conjunções 
Preposições  

3,0 ponto 

Prova integrada Valor 

Textos 
Preposições   
Quantificadores 

3,0 ponto 

 

FÍSICA 

Unidade 1 – Cinemática 
- Tópico 5 – Movimentos circulares 
 
 
Unidade 2 – Dinâmica  
- Tópico 1 – Os princípios da Dinâmica 
- Tópico 2 – Atrito entre os sólidos 
- Tópico 3 – Resultantes tangencial e centrípeta 
 
 

Atividades Valor 

Atividade 1 – Google Forms – Movimentos circulares (2,0 pontos) – Prazo 
de entrega: 25/5 
 
Atividade 2 – Google Forms – Dinâmica (2,0 pontos) – Prazo de entrega: 
29/6 
 

4,0 pontos 

Provav específica Valor 

Unidade 1 – Cinemática 
- Tópico 5 – Movimentos circulares 
 
Unidade 2 – Dinâmica  
- Tópico 1 – Os princípios da Dinâmica 

3,0 ponto  

Prova integrada Valor 

Unidade 2 – Dinâmica  
 
- Tópico 2 – Atrito entre os sólidos 
- Tópico 3 – Resultantes tangencial e centrípeta 
+ Conteúdo da prova específica 

3,0 ponto  

 

 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
 
 

 
 

● A filosofia clássica antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles 
● Os sofistas 
● A filosofia helenista  
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FILOSOFIA 

Atividades Valor 

Atividade – Produção de texto sobre a filosofia antropológica dos clássicos 
– 27/5 
Atividade – Exercícios de fixação de conteúdos – 24/6 

2,0 pontos 
 

2,0 pontos 

Prova específica Valor 

 
● A filosofia clássica antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles 
● Os sofistas 
 

3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

 
● A filosofia clássica antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles 
● Os sofistas 
● A filosofia helenista 

   

3,0 pontos 

 

SOCIOLOGIA 

 
● Direitos e cidadania 
● Artigo 5º da Constituição Federal 
 

Atividades Valor 

Atividade – Produção de texto sobre a relação entre direitos e cidadania – 
27/5 
Atividade – Exercícios de fixação de conteúdos – 24/6 

2,0 pontos 
 

2,0 pontos 

Prova específica Valor 

 

● Direitos e cidadania 
● Artigo 5º da Constituição Federal 

3,0 ponto  

Prova integrada Valor 

 

● Direitos e cidadania 
● Artigo 5º da Constituição Federal 

3,0 pontos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biologia (Juliana) 
Relações ecológicas 

● Relações ecológicas        
● Relações intraespecíficas  
● Relações interespecíficas 
 
Biomas 

● Os biomas do mundo 
● Os biomas brasileiros (ênfase em cerrado e caatinga) 
● Ecossistemas aquáticos 
 
O ser humano e o ambiente 

● Impacto humano sobre o ambiente 
● Impacto humano sobre a atmosfera        
● Impacto humano sobre as águas 
● Impacto humano sobre os solos 
● Ameaças à biodiversidade 
● Uso da energia e suas fontes 
 
Biologia (Thais) 
A química da vida 

● Vitaminas 
● Carboidratos 
● Lipídios 
● Proteínas 
 



                                               

M2021_EM_CIRCULAR CALENDÁRIO 2BIM 1ªsérie - Formatado (3)  

8 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 

Atividades Valor 
 

● Exercícios do livro 
● Google Formulários 
● Listas de exercícios 

4,0 pontos 

Prova específica Valor 

Biologia (Juliana) 
Relações ecológicas 

● Relações ecológicas        
● Relações intraespecíficas  
● Relações interespecíficas 
 
Biomas 
● Os biomas do mundo 
● Os biomas brasileiros (ênfase em cerrado e caatinga) 
● Ecossistemas aquáticos 
 
Biologia (Thais) 
A química da vida 

● Vitaminas 
● Carboidratos 
● Proteínas 

3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

Biologia (Juliana) 
Biomas 

● Os biomas do mundo 
● Os biomas brasileiros (ênfase em cerrado e caatinga) 
● Ecossistemas aquáticos 
 
 
O ser humano e o ambiente 

● Impacto humano sobre o ambiente 
● Impacto humano sobre a atmosfera        
● Impacto humano sobre as águas 
● Impacto humano sobre os solos 
● Ameaças à biodiversidade 
● Uso da energia e suas fontes 
 
Biologia (Thais) 
A química da vida 

● Vitaminas 
● Carboidratos 
● Lipídios 
● Proteínas 
 

3,0 pontos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes visuais 
● Idade Média – Arte bizantina (arquitetura) 
 
Artes cênicas  
● Teatro sagrado (milagre, mistério, moralidade, autossacramental) 
●  Idade Média – Teatro profano 
 
Música  
● Organologia (classificação dos instrumentos musicais) 
●  História da música no Brasil 
 
 
 
 

Atividades Valor 
 

● Música: apresentar a lista de exercícios proposta em sala(2,0) 
● Visuais: criar um mosaico Bizantino(2,0) 

4,0 pontos 
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ARTES 

Prova específica Valor 

Artes visuais  
● Idade Média – Arte bizantina (arquitetura) 
 
Artes cênicas  
● Teatro sagrado (milagre, mistério, moralidade, autossacramental) 
 
Música  

● Organologia (classificação dos instrumentos musicais) 

3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

Artes visuais  
● Idade Média – Arte bizantina (mosaico e afresco)   
 
Artes cênicas  
● Idade Média – Teatro profano            
                      
Música  

 História da música no Brasil 

3,0 pontos 

 

 
 
 

MATEMÁTICA 

                                                                            Atividades                                     4,0 pontos 
Matemática I – Heliomar 
Matemática II – Rodrigo 
 
 

Prova específica Valor 

- Conjuntos 
- Conjuntos numéricos 
- Funções 
 
CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS 

● Casos de congruência 
 
PONTOS NOTÁVEIS DO TRIÂNGULO 

● Mediana e baricentro 
● Bissetriz e incentro 
● Alturas e ortocentro 
● Mediatriz e circuncentro 
 
TRIÂNGULOS ISÓSCELES E TRIÂNGULOS EQUILÁTEROS 

● Propriedades dos triângulos isósceles 
● Propriedades dos triângulos equiláteros 

   3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

-    Conjuntos                                                                                                            4,0 pontos 
- Conjuntos numéricos 
- Funções 
- Função afim 
 
Matemática II 
QUADRILÁTEROS 

● Perímetro 
● Quadrilátero convexo e quadrilátero côncavo 
● Quadriláteros notáveis 
 
PROPRIEDADES DOS QUADRILÁTEROS NOTÁVEIS 

● Paralelogramo 
● Retângulo 
● Losangos 
● Quadrados 
● Trapézio isósceles 
● Base média dos triângulos 
● Base média nos trapézios 
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HISTÓRIA 

Professor João Marcelo 
 
- Idade Média – Formação e estruturas 
- Final da Idade Média e formação da Idade Moderna 
 
Professor Leonardo 
- Roma 
- Crise da Idade Média 

 

Atividades Valor 

Professor João Marcelo 
 
Idade Média 
- A Alta Idade Média 
- Transição da Antiguidade para o Período Medieval 
- Aspectos históricos, demográficos e conceitos genéricos 
- Reino dos Francos (merovíngios e carolíngios) 
- Estruturação, consolidação e apogeu do feudalismo 
- Formação e expansão do Império Árabe 
 
Professor Leonardo 
Roma 
- Monarquia, República e Império 
- Sociedade, cultura e economia 
- Escravismo, formação do cristi 

4,0 pontos 

Prova específica Valor 

Professor João Marcelo 
 
Idade Média 
- A Alta Idade Média 
- Transição da Antiguidade para o Período Medieval 
- Aspectos históricos, demográficos e conceitos genéricos 
- Reino dos Francos (merovíngios e carolíngios) 
- Estruturação, consolidação e apogeu do feudalismo 
- Formação e expansão do Império Árabe 
 
Professor Leonardo 
Roma 
- Monarquia, República e Império 
- Sociedade, cultura e economia 
- Escravismo, formação do cristianismo 
- Conceito de Antiguidade tardia 
- Crise e fim do Império do Ocidente 
- A CEI 

3,0 pontos 

Prova integrada Valor 

Professor João Marcelo 
Transição da Idade Média para a Idade Moderna 
- Renascimento Cultural e Revolução Científica (XIV – XVI/XVII) 
- Reforma Protestante e Contrarreforma (XVI) 
 
Professor Leonardo 
- A Baixa Idade Média 
- Fatores principais que propiciaram o colapso do feudalismo 
- Aspectos históricos, demográficos e conceitos genéricos 
- As Cruzadas e seus significados históricos 
- A burguesia e a introdução de práticas econômicas que anunciaram o 
embrião do capitalismo 
- O Império Bizantino e o Cisma do Oriente 

3,0 pontos 
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GEOGRAFIA 

Professor Willer 
● O Clima e as fontes de energia 
● Elementos do clima 
● Fatores do clima 
● O petróleo 
● O carvão mineral 
● A energia nuclear 
● As fontes alternativas 
  
Professor Thális 
● As fases do capitalismo 
● Capitalismo comercial 
● Capitalismo industrial 
● Capitalismo financeiro 
● Fordismo 
● Taylorismo 
 

Atividades Valor 

 Serão organizadas pelo professor conforme desenvolvimento do 
conteúdo em atividades do Forms, resumos, atividades do livro ou escrita 
livre, ou mesmo atividades em conjunto com outras disciplinas. Explicações 
dadas em sala. 

 Sempre que conveniente, segundo a perspectiva do professor sobre o 
conteúdo, poderão ser abordadas algumas obras do PAS. Estão previstas 
pelo menos duas atividades. 

4,0 pontos 

Prova específica Valor 

Professor Willer                                                                                                  
● Elementos do clima 
● Fatores do clima 
● O petróleo 
● O carvão mineral 
  
Professor Thális 
● As fases do capitalismo 
● Capitalismo comercial 
● Capitalismo industrial 
● Capitalismo financeiro 

3,0 pontos  
 

Prova integrada Valor 

Professor Willer                                                                                                 
● Elementos do clima 
● Fatores do clima 
● O petróleo 
● O carvão mineral 
● Energia nuclear 
● Fontes alternativa 
  
Professor Thális 
● As fases do capitalismo 
● Capitalismo comercial 
● Capitalismo industrial 
●  Capitalismo financeiro 
● Fordismo 
● Taylorismo 
● Toyotismo 
 
 
 
 
 
 

3,0 pontos  
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ESPANHOL 

 

● Pronomes pessoais 
● Verbos regulares e irregulares no presente do indicativo 
●  Profissões 
●  Formas de tratamento 
●  Gênero e número dos substantivos 
 

Atividades Valor 

Atividade 1 – Formas de tratamento (2,0 pontos) – Prazo de entrega: 25/5 
Atividade 2 – Gênero e número dos substantivos (2,0 pontos) – Prazo de 
entrega: 29/6 

4,0 pontos 

Prova específica Valor 

 Textos 

 Pronomes pessoais 

 Verbos regulares e irregulares no presente do indicativo 

3,0 pontos  
 

Atividade Avaliativa Valor 

Profissões – Prazo de entrega: 15/6  3,0 pontos  
 

 

 
 
 

EDUCAÇÃO  
FÍSICA 

 
 

FUTEBOL (FUTSAL), HANDEBOL, VOLEIBOL E BASQUETE 

 Regras e fundamentos 
● Ginástica de condicionamento e alongamentos 
 
JOGOS E BRINCADEIRAS, JOGOS DE TABULEIRO  

● Conceito, diferenças e tipos de jogos 
● Ginástica de condicionamento e alongamentos 
 
ALONGAMENTO 

● Benefícios, execução e posturas 
● Ginástica de condicionamento e alongamentos 
 

ATIVIDADES Valor 

Participação nas aulas e realização das atividades de aula (entrega no dia 
da aula. Após o prazo prorrogado na atividade, não mais será aceita.) 

 4,0 pontos 

Atividade avaliativa 01 (entrega até o dia 25/5. Após o prazo determinado, a 
atividade não mais será aceita.) 

 3,0 pontos 

Atividade avaliativa 02 (entrega até o dia 29/6. Após o prazo determinado, a 
atividade não mais será aceita.) 

 3,0 pontos 

Observação: o aluno que, porventura, não puder participar das aulas on-line, poderá assistir 
às gravações pertinentes a cada aula faltosa, fazer a atividade proposta na aula e anexar no 
Class, no tópico “Justificativas – 2º bimestre”, esse tópico é referente somente às ausências. 
Fique atento às datas de entrega! 
Caso a ausência seja por motivo de saúde, poste o atestado médico nesse mesmo local. 

 

Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias com professores 
on-line. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor entrar em contato pelo 
telefone         9 9658 2382 (Anilson). 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

     Demonstre gratidão pelas oportunidades que surgem em sua vida, com 

comprometimento aos novos objetivos e superação dos desafios impostos. Seja proativo, agradecido e 
justo. Trabalhe todos os dias com entusiasmo e retidão. Só querer não é poder, é preciso se comprometer, 

ter atitude e perseverança. Assim, quando você menos perceber, terá muitos seguidores. 
 Autor desconhecido   

Com amizade, 
 

Leise Protta Lanna  Débora Vasconcelos Souto 
Coordenadora Pedagógica  Orientadora Educacional 

                                                                                   


