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AVALIAÇÕES/CONTEÚDOS/CRITÉRIOS – 2ª 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. 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE 
 
 

ATIVIDADES 

4,0 pontos 

Listas 
Exercícios de casa/sala 

Outros 
 

PROVAS ESPECÍFICAS 

3,0 pontos 

 
 

PROVAS INTEGRADAS 

3,0 pontos 

 
 
 

TOTAL 

10,0 pontos 
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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 20/05 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 
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 de 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 
 

DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Literatura 
Romantismo – Prosa 
 

Gramática 
Morfossintaxe no período simples e no composto: seleção e a combinação de palavras e orações 
Função do pronome relativo 
Regência verbal e nominal 
 

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.) 

4,0 pontos 

Prova Específica 

Literatura 
Romantismo – Prosa 
 

Gramática 
Morfossintaxe no período simples e no composto: seleção e a combinação 
de palavras e orações 
Função do pronome relativo 

3,0 pontos 

Prova Integrada Valor 

Literatura 
Romantismo – Prosa 
 

Gramática 
Morfossintaxe no período simples e no composto: seleção e a combinação 
de palavras e orações 
Função do pronome relativo 
Regência verbal e nomina 

3,0 pontos 
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DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A comunicação: elementos essenciais  
 

Variedades linguísticas – Funções da linguagem  
 

Parágrafo – Estrutura do parágrafo 
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 
Elementos da narrativa no texto 
Foco narrativo: mudança de foco narrativo 

Organização narrativa: discurso direto, indireto e indireto livre 

Atividades 

As atividades serão pontuadas proporcionalmente à quantidade cobrada ao 
longo do bimestre. 
Exercícios do livro básico 
Exercícios Google Forms 
Produção de textos 

4,0 pontos 

Prova Específica 3,0 pontos 

A comunicação: elementos essenciais 
  

Variedades linguísticas  
 

Funções da linguagem  
 

Parágrafo – Estrutura do parágrafo 
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 
Elementos da narrativa no texto 

Prova Integrada 3,0 pontos 

A comunicação: elementos essenciais  
 

Variedades linguísticas – Funções da linguagem  
 

Parágrafo – Estrutura do parágrafo 
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 
Elementos da narrativa no texto. 
Foco narrativo: mudança de foco narrativo 
Organização narrativa: discurso direto, indireto e indireto livre 
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QUÍMICA 

Química I (Filipe Panda) 
 

 Número de oxidação 

 Reações de oxirred 

 Oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante 

 Balanceamento de reações de oxirred 

 Eletroquímica: potencial de redução 

 Aplicações do potencial de redução: metal de sacrifício, espontaneidade das reações e pilhas 
 

Química II (André) 
 

 Regra do octeto 

 Estrutura de Lewis 

 Ligações iônicas 

 Propriedades dos compostos iônicos 

 Ligações covalentes 

 Ligações metálicas 

 Propriedades dos compostos metálicos 

 Geometria molecular 

 Polaridade de ligações e das moléculas 

 Propriedades dos compostos moleculares 

 Forças intermoleculares 
 

Atividades Valor 

Propor atividades 
 

QUÍMICA I (Filipe Panda) – 2,0 pontos 
 

Formulários – Reações de oxirred e balanceamento 
Formulários – Aplicações do potencial de redução 
 

QUÍMICA II (André) – 2,0 pontos  
 

Formulário: ATIVIDADE 

4,0 pontos 

Prova Específica 3,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) - 1,5 ponto 
 

 Número de oxidação 

 Reações de oxirred 

 Oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante 

 Balanceamento de reações de oxirred 

 Eletroquímica: potencial de redução 

 Aplicações do potencial de redução: metal de sacrifício, espontaneidade das reações e 
pilhas. 

Química II (André) - 1,5 ponto 
 

 Regra do octeto 

 Estrutura de Lewis 

 Ligações iônicas 

 Propriedades dos compostos iônicos 

 Ligações covalentes 

 Ligações metálicas 

 Propriedades dos compostos metálicos 

 Geometria molecular 
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Prova Integrada 3,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) 
 

 Número de oxidação 

 Reações de oxirred 

 Oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante 

 Balanceamento de reações de oxirred 

 Eletroquímica: potencial de redução 

 Aplicações do potencial de redução: metal de sacrifício, espontaneidade das reações e 
pilhas 
 

Química II (André) 
 

 Regra do octeto 

 Estrutura de Lewis 

 Ligações iônicas 

 Propriedades dos compostos iônicos 

 Ligações covalentes 

 Ligações metálicas 

 Propriedades dos compostos metálicos 

 Geometria molecular 

 Polaridade de ligações e das moléculas 

 Propriedades dos compostos moleculares 

 Forças intermoleculares 

 

DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

INGLÊS 

Reading and comprehension 
Prefixes (Unit 2) 
Passive Voice (Unit 2) 
Reference Words (Unit 2) 
Synonyms (Unit 3) 

Atividades Valor 

Atividades que serão passadas no decorrer do bimestre (sala/casa) 4,0 pontos 

Prova Especícfica 3,0 pontos 

Reading and comprehension 
Prefixes 
Passive Voice  
Reference Words 
Synonyms 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Reading and comprehension 
Passive Voice  
Reference Words 
Synonyms                                                                         
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FÍSICA 

 

Física I 
 

Unidade 3 – Óptica geométrica 
 

Tópico 1 - Fundamentos da óptica geométrica – blocos 1, 2 e 3 
 

Tópico 2 - Reflexão da luz – blocos 1, 2, 3, 4 e 5 
 
Física II 
 

Unidade 1 – Termologia 
 

Tópico 3 – Blocos 3, 4 e 5 
 

Tópico 4 – Gases perfeitos – Blocos 1, 2 e 3 
 

Atividades Valor 

Física I 
 

Atividade 1 – Google Forms – Fundamentos da óptica geométrica (1,0 
ponto) – Prazo de entrega: 25/5 
 

Atividade 2 – Google Forms – Reflexão da luz (1,0 ponto) – Prazo de 
entrega: 29/6 
 

Física II 
 

Atividade 1 – Google Forms – Fases da matéria/diagrama de 
fases/comportamento dos gases (1,0 ponto) – Prazo de entrega: 25/5 
 

Atividade 2 – Google Forms – Teoria cinética dos gases (1,0 ponto) – Prazo 
de entrega: 29/6 

4,0 pontos 

Prova Especícfica 3,0 pontos 

Física I 
 

Unidade 3 – Óptica geométrica 
 

Tópico 1 – Fundamentos de óptica geométrica – Blocos 1, 2 e 3 
 

Física II 
 

Unidade 1 – Termologia 
 

Tópico 3 – Calor sensível e calor latente – Blocos 3, 4 e 5 
 

Tópico 4 – Gases perfeitos – Blocos 1, 2 e 3 
 

  

Prova Integrada 3,0 pontos 

Física I 
 

Unidade 3 – Óptica geométrica 
 

Tópico 2 – Reflexão da luz – Blocos 1, 2, 3, 4 e 5 
+ Conteúdo da prova específica 
 

Física II 
 

Unidade 1 – Termologia 
 

Tópico 4 – Gases perfeitos – Bloco 3 
+ Conteúdo da prova específica 
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DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

SOCIOLOGIA 

 Poder, política e Estado 

 Os tipos de governos 

 Os modelos de Estados surgidos na modernidade 
 

Atividades Valor 

Atividade – Produção de texto sobre poder e política – 27/5 2,0 pontos 

Atividade – Exercícios de fixação de conteúdos – 24/6 2,0 pontos 

Prova Específica 3,0 pontos 

Poder, política e Estado 
Os tipos de governos 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Poder, política e Estado 
Os tipos de governos 
Os modelos de Estados surgidos na modernidade 

 

FILOSOFIA 

 

Iluminismo e a modernidade tardia 
Kant e os utilitaristas 
A teoria do conhecimento – Filosofia da ciência 

Atividades Valor 

Atividade – Produção de texto sobre o Iluminismo - 27/5 2,0 pontos 

Atividade – Exercícios de fixação de conteúdos - 24/6 2,0 pontos 

Prova específica 3,0 pontos 

Iluminismo e a modernidade tardia 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Iluminismo e a modernidade tardia 
Kant e os utilitaristas 
A teoria do conhecimento – Filosofia da ciência 
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BIOLOGIA 

 

Professora Juliana 
 

Reino Protoctista 
 

Protozoários e doenças                    
Algas 
 

Reino Fungi 
 

Características gerais dos fungos  
Padrão geral do ciclo de vida dos fungos  
Classificação dos fungos  
Fungos em associações mutualísticas  
Importância dos fungos 
 

Biologia (Thais) 
Introdução ao estudo dos animais 
Características dos animais 
Aspectos embriológicos dos grandes grupos animais 
 

- Poríferos e cnidários 
- Platelmintos e verminoses 
- Nematelmintos e verminoses 
- Moluscos 
 
 
 

Atividades 

Exercícios do livro 
Google Formulários 
Listas de exercícios 

4,0 pontos  

Prova Específica  3,0 pontos 

Biologia (Juliana) 
Reino Protoctista 
 

Protozoários e doenças        
Algas  
 

Biologia (Thais) 
Introdução ao estudo dos animais 
 

Características dos animais 
Aspectos embriológicos dos grandes grupos animais (poríferos e cnidários) 

Prova Integrada  3,0 pontos 

Biologia (Juliana) 
Reino Fungi 
 

Características gerais dos fungos  
Padrão geral do ciclo de vida dos fungos 
Classificação dos fungos  
Fungos em associações mutualísticas  
Importância dos fungos 
 
Biologia (Thais) 
Introdução ao estudo dos animais 
 

Características dos animais 
Aspectos embriológicos dos grandes grupos animais (platelmintos, nematelmintos e 
moluscos) 
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ARTES 

Artes visuais 
 

Vanguardas europeias (futurismo, dadaísmo, expressionismo) 
Vanguardas europeias (surrealismo, cubismo, abstracionismo) 
 

Artes cênicas  
 

Teatro de Meyerhold (biomecânica) 
Teatro proletário (Erwin Piscator)  
Teatro épico de Bertolt Brecht 
 

Música  
 

Período Clássico 
 

Atividades Valor 

Música: apresentar a lista de exercícios proposta em sala(2,0) 
Visuais: Releitura de uma obra Surrealista(2,0) 

4,0 pontos 

Prova Específica 3,0 pontos 

Artes visuais 
 

Vanguardas europeias (futurismo, dadaísmo, expressionismo) 
 

Artes cênicas  
 

Teatro de Meyerhold (biomecânica) 
Teatro proletário (Erwin Piscator)  
 

Música  
 

Período Clássico 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Artes visuais 
 

Vanguardas europeias (surrealismo, cubismo, abstracionismo) 
 

Artes cênicas 
 

Teatro épico  
Teatro épico de Bertolt Brecht  
 

Música  
 

Período Clássico 
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MATEMÁTICA 

 

Atividades 
Valor 

4,0 pontos 

Matemática I 
Matemática II 

 

Prova Específica 3,0 pontos 

Matemática I (Heliomar) 
 

Lei dos senos 
Lei dos cossenos 
Primeira determinação positiva 
Redução ao primeiro quadrante 
 

Matemática II (Jairton) 
 

Introdução ao estudo de funções exponenciais 
Equações exponenciais 
Funções exponenciais 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Matemática I (Heliomar) 
 

Lei dos senos 
Lei dos cossenos 
Primeira determinação positiva 
Redução ao primeiro quadrante 
Função seno 
Função cosseno 
 
Matemática II (Jairton) 
Funções exponenciais 
 

Equações exponenciais 
Funções exponenciais 
Inequações exponenciais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor João Marcelo  
 

Crise do sistema colonial lusitano:  
Período Joanino 
 

Professor Leonardo 
 

Iluminismo e Revolução Francesa 

Revolução Industrial 
 

Atividades Valor 

Professor João Marcelo e Leonardo 
 

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  3,0 pontos 

Professor João Marcelo 
 

Crise do sistema colonial lusitano 
Fatores externos e internos 
Conjurações Mineira e Baiana 
 

Professor Leonardo 
 

Iluminismo e Revolução Francesa 
Era Napoleônica 
Fatores políticos, sociais, culturais e ideológicos 
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HISTÓRIA 

Influências 
Impactos e repercussões atuais 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Professor João Marcelo 
 

Período Joanino  
Relações com a Europa revolucionária 
Impactos no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro 
 

Professor Leonardo 
 

Revolução Industrial 
Fatores políticos, sociais, culturais e ideológicos 
Influências 
Impactos e repercussões atuais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professor Willer 
 

A industrialização no Brasil 
A questão do agronegócio no Brasil 
 

Professor Thális 
 

População brasileira 
Urbanização no Brasil 
 

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 3,0 pontos 

Professor Willer 
 

A industrialização no Brasil 
 

Professor Thális 
 

População brasileira 

Prova Integrada 3,0 pontos 

Professor Willer  
 

A questão do agronegócio no Brasil 
 

Professor Thális 
 

A urbanização no Brasil 
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DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

ESPANHOL 

Verbos 'quedar/quedarse' e 'poner/ponerse' 
Descrição física e de caráter 
Pronomes de complemento indireto 
Regras de colocação pronominal 
Verbos descritivos: ser, ter e estar 
Uso de ‘muy’ e ‘mucho’ 
Vocabulário: esportes 
 

Atividades Valor 

Atividade 1 – Regras de colocação pronominal 
Verbos descritivos: ser, ter e estar (2,0 pontos) – Prazo de entrega: 25/5 
Atividade 2 – Uso de ‘muy’ e ‘mucho’. (2,0 pontos) – Prazo de entrega: 29/6 

4,0 pontos 

Prova Específica 3,0 pontos 

Verbos 'quedar/quedarse' e 'poner/ponerse' 
Descrição física e de caráter 
Pronomes de complemento indireto 

Atividade Avaliativa 3,0 pontos 

Vocabulário: esportes – Prazo de entrega: 15/6 
 

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 99658-2382 (Anilson). 
 Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

Com amizade, 
 
 

 
Leise Protta Lanna Débora Vasconcelos Souto 

Coordenadora Pedagógica Orientadora Educacional 
 


