
   
 

  

                            

                                                                   

                   
 
 
 

 
 

 

 

 

CIRCULAR CALENDÁRIO 2ªsérie - 2º semestre  

AVALIAÇÃO / 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 terceiro 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, conforme circular anteriormente enviada, 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 (observar os prazos); 

● 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 INTEGRADAS 

3,0 pontos 

 
 
 

TOTAL 

10,0 
pontos 

 

                                                                                       
                                                                                       CALENDÁRIO 
 

 
 

Calendário/2º semestre/2021 
 

3° BIMESTRE 
 

DATA ATIVIDADE 

26/7 Reinício das aulas / Início do 2º semestre 

7/8 Sábado letivo – Dia do Estudante  

8/8 Dia dos Pais – Parabéns aos nossos pais! 

De 19 a 31/8 
Período de 

provas 
específicas 

 

19/8 (quinta-feira) – PORTUGUÊS (gramática e literatura)  
20/8 (sexta-feira) – QUÍMICA  
23/8 (segunda-feira) – MATEMÁTICA 
24/8 (terça-feira) – HISTÓRIA E ARTES 
25/8 (quarta-feira) – BIOLOGIA 
26/8 (quinta-feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA 
27/8 (sexta-feira) – REDAÇÃO E INGLÊS  
30/8 (segunda-feira) – FÍSICA 
31/8 (terça-feira) – ESPANHOL 

7/9 Feriado – Independência do Brasil 

14/9 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS                                                                                             

22/9 PROVA INTEGRADA DE EXATAS                                                                                          

24/9 Prova em 2ª chamada – às 14h30 

27/9 SIMULADO 

4/10 Boletins disponíveis – Das 10h30 às 12h 

                                                                       
4º BIMESTRE 

 

11/10 Feriado – Antecipação do Dia dos Professores 

12/10  Feriado – Dia de Nossa Senhora Aparecida 

15/10 Dia dos Professores – Parabéns, professor! 

De 18 a 
27/10 

Período de 
provas 

específicas 
 

18/10 (segunda-feira) – PORTUGUÊS (gramática e literatura) 
19/10 (terça-feira) – QUÍMICA  
20/10 (quarta-feira) – MATEMÁTICA 

21/10 (quinta-feira) – HISTÓRIA E ARTES 
22/10 (sexta-feira) – BIOLOGIA  
25/10 (segunda-feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA 
26/10 (terça-feira) – REDAÇÃO E INGLÊS   

26/10 (terça-feira) –ESPANHOL (tarde) 

27/10 (quarta-feira) – FÍSICA 

1º/11 Recesso 

2/11 Feriado – Dia dos Finados 

11/11 PROVA INTEGRADA DE EXATAS 

15/11 Feriado – Dia da Proclamação da República 

19/11 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS  

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra 
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De 22/11 a 
10/12  

Revisão de conteúdos/recuperação – CALENDÁRIO ESPECIAL 

25/11 Prova em 2ª chamada – às 14h30 

26/11 SIMULADO                                                                                                                                                        

30/11 Feriado – Dia do Evangélico 

3/12 Boletins disponíveis – Atendimento Bimestral às Famílias – das 8h às 12h (on-line). Não 
haverá aula 

10/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Término do ano letivo 

13, 14, 15 e 
16/12 

 

PROVAS DE RECUPERAÇÃO 
Observação: o calendário de provas será entregue junto com o calendário das aulas 

17/12 Conselho de classe final – das 8h às 12h 

20/12  Resultado final 

21/12 Professores à disposição da escola para eventuais correções de provas – das 8h30 às 
12h 

 
  
 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Literatura 
- Realismo 
- Naturalismo 
 
Gramática 
- Relação de equivalência: orações coordenadas assindéticas e sindéticas 
- Compreensão dos elementos das estruturas linguísticas; estabelecimento de relações entre os 
conectivos; reconhecimento e análise das consequências nas alterações dos conectivos 
- Função do QUE e do SE 
- Pontuação 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas 
até a data máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

 

 

 
 
PROVA ESPECÍFICA 

 
 

3,0 pontos 

Literatura 
- Realismo 
 
Gramática 
- Relação de equivalência: orações coordenadas assindéticas e sindéticas 
- Compreensão dos elementos das estruturas linguísticas; estabelecimento de relações entre os 
conectivos; reconhecimento e análise das consequências nas alterações dos conectivos 
- Pontuação 
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PROVA INTEGRADA  
Literatura 
- Realismo 
- Naturalismo 
 
Gramática 
- Relação de equivalência: orações coordenadas assindéticas e sindéticas 
- Compreensão dos elementos das estruturas linguísticas; estabelecimento de 
relações entre os conectivos; reconhecimento e análise das consequências nas 
alterações dos conectivos 
- Função do QUE e do SE 
- Pontuação 
 

3,0 pontos 

 

 CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

REDAÇÃO 

● Linguística: níveis e funções 
● Coesão e coerência textual 
● Gêneros narrativos: conto; fábula; apólogo; crônicas 
● Características e estrutura dos gêneros textuais narrativos 
● Relato biográfico 
● Charge, cartum  
● Notícia  
● Leitura, interpretação e produção textual 
 

ATIVIDADES 

Atividade 1 – valor (0,5) –- data da entrega – 10/09 (atividades do livro, apostilas 
e formulários) 
Atividade 2 – valor (2,0) –- data de entrega -  24/9 (Produção de textos - um 
deles será sorteado e avaliado pelo professor)  
Atividade 3 – valor (1,5) –- data de entrega, de acordo com o agendamento feito 
na Oficina de Redação  
 
Importante: O não comparecimento à Oficina de Redação na data marcada (sem 
justificativa do responsável) implicará na perda de 1,5 ponto referente à A1 
(avaliação 1) 
 
Obs. As atividades 1 e 2 serão pontuadas proporcionalmente à quantidade 
cobradas ao longo do bimestre. (Caso não entregue no prazo, serão aceitas até a 
data limite, valendo metade da pontuação.) 

4,0 pontos 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Linguística: níveis e funções 
Coesão e coerência textual 
Gêneros narrativos: conto; fábula; apólogo; crônicas 
Leitura, interpretação e produção textual 

 
 
 
 

 

PROVA INTEGRADA 
 
Linguística: níveis e funções 
Coesão e coerência textual 
Gêneros narrativos: conto; fábula; apólogo; crônicas 
Características e estrutura dos gêneros textuais narrativos. 
Relato biográfico 
Charge, cartum 
Notícia 
Leitura, interpretação e produção textual 

3,0 pontos  
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QUÍMICA 

 

 

ATIVIDADES 4.0 pontos 

Química I (Filipe Panda) – 2,0 pontos        
 
Formulário: 27/8 
Formulário: 24/9 
 
Química II (André) – 2,0 pontos 
 
Formulário: 13/8 
Formulário 10/9 

 

Química I (Filipe Panda) 
 

● Pilha 

● Teóricos das funções inorgânicas 

● Ácidos: reações de ionização, classificação dos ácidos (hidrogênios 
ionizáveis, presença de oxigênio, força, pH), nomenclatura dos ácidos 

● Bases: reações de dissociação, classificação das bases (número de OH, 
solubilidade, força, pH e pOH), nomenclatura das bases 

● Sais: reações de neutralização, reações de dissociação, classificação dos 
sais, caráter e nomenclatura dos sais 

● Óxidos: classificação e caráter, reações envolvendo óxidos, nomenclatura 
dos óxidos 
 
Química II (André) 
 

● Polaridade de ligações e das moléculas 

● Forças intermoleculares 

● Propriedades dos compostos moleculares  
 
Química orgânica 
 

● Introdução à Química orgânica 

● Histórico da Química orgânica 

● Classificação do carbono 

● Classificação de cadeias carbônicas 

● Hidrocarbonetos 

● Classificação de hidrocarbonetos 

● Nomenclatura de hidrocarbonetos 
 

PROVA ESPECÍFICA: 18/8 3,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) 
 

● Pilha 

● Teóricos das funções inorgânicas 

● Ácidos: reações de ionização, classificação dos ácidos (hidrogênios 
ionizáveis, presença de oxigênio, força, pH), nomenclatura dos ácidos 

● Bases: reações de dissociação, classificação das bases (número de OH, 
solubilidade, força, pH e pOH), nomenclatura das bases 

● Sais: reações de neutralização, reações de dissociação, classificação dos 
sais, caráter e nomenclatura dos sais 
 
Química II (André) 
 

● Polaridade de ligações e das moléculas 

● Forças intermoleculares 

● Propriedades dos compostos moleculares  
 
 
Química orgânica 
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● Introdução à Química orgânica 

● Histórico da Química orgânica 

● Classificação do carbono 

● Classificação de cadeias carbônicas 

● Hidrocarbonetos 

● Classificação de hidrocarbonetos 
 
 

PROVA INTEGRADA: 22/9 

 

Química I (Filipe Panda) 
 

● Teóricos das funções inorgânicas 

● Ácidos: reações de ionização, classificação dos ácidos 
(hidrogênios ionizáveis, presença de oxigênio, força, pH), 
nomenclatura dos ácidos 

● Bases: reações de dissociação, classificação das bases 
(número de OH, solubilidade, força, pH e pOH), nomenclatura das 
bases 

● Sais: reações de neutralização, reações de dissociação, 
classificação dos sais, caráter e nomenclatura dos sais 

● Óxidos: classificação e caráter, reações envolvendo óxidos, 
nomenclatura dos óxidos 
 
Química II (André) 
 
Química orgânica 
 

● Introdução à Química orgânica 

● Histórico da Química orgânica 

● Classificação do carbono 

● Classificação de cadeias carbônicas 

● Hidrocarbonetos 

● Classificação de hidrocarbonetos 

● Nomenclatura de hidrocarbonetos 
 

3,0 pontos 

 

INGLÊS 

 
  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Reading and comprehension 
Collocations (Unit 5) 
Time Clauses (Unit 5) 
Noun-noun compounds (Unit 6) 
Modal Verbs (Unit 6) 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

 Reading and comprehension 
Collocations  
Time Clauses 

 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Reading and comprehension 
Noun-noun compounds  
Modal Verbs  

 



                                               

CIRCULAR CALENDÁRIO 2ªsérie - 2º semestre  

7 

FÍSICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Física 1 

 

Unidade 3 – Óptica geométrica 

 

- Tópico 3 – Refração da luz 

- Tópico 4 – Lentes esféricas 

 

Física 2 

 

Unidade 1 – Termologia 

 

- Tópico 5 – Termodinâmica 

- Tópico 6 – Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos 

 

 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Física 2 – Máquinas 
térmicas e ciclos termodinâmicos 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Física 1 – Refração da 
luz 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Física 2 – Dilatação 
térmica 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Física 1 – Lentes 
esféricas 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

 

  

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Física 1 

 

Unidade 3 – Óptica geométrica 

 

- Tópico 3 – Refração da luz 

 

Física 2 

 

Unidade 1 – Termologia 

 

- Tópico 5 – Termodinâmica – Bloco 4 

 

- Tópico 6 – Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos – Bloco 1 

 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Física 1 

 

Unidade 3 – Óptica geométrica 

 

- Tópico 4 – Lentes esféricas 

 

+ Conteúdos da prova específica 
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Física 2 

 

Unidade 1 – Termologia 

 

- Tópico 6 – Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos – Blocos 2 e 3 
 
+ Conteúdos da prova específica 

 

FILOSOFIA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

 

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA  

O que podemos conhecer?  

● Abordagem filosófica sobre a possibilidade do conhecimento 

* A verdade 

● Conceitos e abordagens filosóficas 

3,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 

* Teorias sobre a verdade na atualidade  

3,0 pontos 
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● O círculo de Viena e o verificacionismo 
● Karl Popper e a refutabilidade 
● Thomas Kuhn e os paradigmas científicos 

 

SOCIOLOGIA 

  

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

 

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA 

Os movimentos sociais  

● Abordagem histórica 

* Os movimentos sociais no Brasil 

● Abordagem histórica e o surgimento dos movimentos sociais 

3,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 

Os movimentos sociais na atualidade  

● Implicações sociológicas dos movimentos sociais contemporâneos 

3,0 pontos 
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BIOLOGIA 

 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Thais 
Estudo dos animais invertebrados 

● Moluscos 

● Anelídeos  

● Artrópodes 

● Equinodermos  
 
Estudo dos animais vertebrados 

● Características gerais dos cordados  

● Peixes 

● Répteis 

● Aves  

● Mamíferos 
 
 
Juliana 

● Plantas: seres multicelulares e fotossintetizantes que nutrem seus 
embriões 

- Grupos de plantas e seus ciclos de vida  

● Reino Plantae 

● Briófitas  

● Pteridófitas  

● Gimnospermas                  

● Angiospermas  
 
● Estrutura das angiospermas 

● Tecidos vegetais 

● Sistema de excreção e secreção      

● Órgãos vegetais 

● Caules 

● Folhas 

● Sementes e frutos 
 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Thais 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Juliana 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Thais 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Juliana 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

Thais 
Estudo dos animais invertebrados 

● Moluscos 

● Anelídeos  

● Artrópodes 
 
Juliana 

● Plantas: seres multicelulares e fotossintetizantes que nutrem seus embriões 

- Grupos de plantas e seus ciclos de vida  

● Reino Plantae 

● Briófitas  

● Pteridófitas  

● Gimnospermas                  

● Angiospermas  
 
 



                                               

CIRCULAR CALENDÁRIO 2ªsérie - 2º semestre  

11 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Thais 

● Equinodermos  

● Características gerais dos cordados  

● Peixes 

● Répteis 

● Aves  

● Mamíferos 
 
Juliana 

● Plantas: seres multicelulares e fotossintetizantes que nutrem seus embriões 

- Grupos de plantas e seus ciclos de vida  

● Reino Plantae 

● Briófitas  

● Pteridófitas  

● Gimnospermas                  

● Angiospermas  
 
● Estrutura das angiospermas 

● Tecidos vegetais 

● Sistema de excreção e secreção      

● Órgãos vegetais 

● Caules 

● Folhas 

● Sementes e frutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

  

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Artes visuais (barroco brasileiro) 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega:  27/8 – Artes visuais (Neoclassicismo) 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Música 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Música 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 
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PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

Artes visuais  
● Barroco brasileiro 
● Neoclassicismo 
 
Artes cênicas  
● Teatro ancestral (Peter Brook) 
 
Música:  
● Música popular brasileira: manifestações populares (capoeira e carimbó) 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

 
Artes visuais: Romantismo / Realismo / Impressionismo 
●  
 
Artes cênicas: Teatro do Absurdo (Alfred Jarry) / Teatro Pobre (Jerzy Grotowski) 
●  
 
Música: música brasileira – O nacionalismo musical 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – Matemática II 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8   
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – Matemática II 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9  
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

 

 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

MATEMÁTICA I 

 

FUNÇÃO COSSENO 

● Gráfico; 

● Domínio, imagem e período. 

 

FUNÇÃO TANGENTE 

● Gráfico; 

● Domínio, imagem e período. 

 

 

MATEMÁTICA II 

 

Logaritmos 
● Definição de logaritmos 

● Propriedades de logaritmos 

● Resolução de equações exponenciais utilizando logaritmos  
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PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

MATEMÁTICA I 

 

FUNÇÃO COSSENO 

● Gráfico; 

● Domínio, imagem e período. 

 

FUNÇÃO TANGENTE 

● Gráfico; 

● Domínio, imagem e período. 

 

TRANSFORMAÇÃO 

● Adição e subtração; 

● Arco duplo. 

 
MATEMÁTICA II 

 

Logaritmos 
● Propriedades de logaritmos 

● Resolução de equações exponenciais utilizando logaritmos 

● Equações logarítmicas  

● Inequações logarítmicas   

● Funções logarítmicas 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8 – João Marcelo 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8 – Leonardo 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9 – João Marcelo 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9 – Leonardo 
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 

máxima estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

 

 

PROVA ESPECÍFICA 
 
● Leonardo 
 
- Revolução Industrial 
. Evolução das relações comerciais e de trabalho 
. A máquina: tecnologia e o impacto produtivo 
. Impactos sociais, econômicos e ecológicos 
 
● João Marcelo 
 
- Finalização do Período Joanino 

- Independência do Brasil e Primeiro Reinado 

3,0 pontos 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

 
● Leonardo 
 
- Revolução Industrial 
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. A formação do liberalismo e o capitalismo 

. A segunda fase da Revolução Industrial e o Neocolonialismo 
 
● João Marcelo 
 
- Uma análise comparativa e geral da Independência do Brasil e da 
América espanhola 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 

 
 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Thalis Perez 
● Urbanização brasileira 
● Fontes de energia (petróleo, carvão mineral, energia nuclear, 
energias renováveis) 
Willer Barbosa 
● Agronegócio no Brasil 
● Transportes e telecomunicações (TI) – Brasil 

 

 
ATIVIDADES 

4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8  
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8  
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9  
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9  
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima 
estipulada, mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA 
● Urbanização brasileira 
● Petróleo e carvão mineral 
● Agronegócio no Brasil  

3,0 pontos  

 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

● Urbanização brasileira 
● Fontes de energia (petróleo, carvão mineral, energia nuclear, energias renováveis) 
● Agronegócio no Brasil 
● Transportes e telecomunicações (TI) – Brasil 
 

 

ESPANHOL 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
- Verbos que expressam gostos, sensações e emoções 

- Locuções verbais do futuro 

- Regras de colocação pronominal 

- Conjunções 

- Pretérito indefinido do indicativo 

- Texto 

- Fatos biográficos da cultura hispana 
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ATIVIDADES 4,0 pontos 

 
Atividade 1 – valor: 1,0 ponto - data de entrega: 13/8 – Verbos que expressam gostos, 
sensações e emoções 
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto - data de entrega: 27/8 – Locuções verbais do futuro 
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto - data de entrega: 10/9 – Regras de colocação pronominal 
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto - data de entrega: 24/9 – Conjunções. 

Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data máxima estipulada, 

mas valerão metade da pontuação. 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

- Texto 

- Pretérito indefinido 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 3,0 pontos 

- Fatos biográficos da cultura hispana  

 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

FUTEBOL (FUTSAL) HANDEBOL, VOLEIBOL E BASQUETE 

● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo; 

● Jogo esportivo adaptado; 

● Alongamentos. 
 
JOGOS E BRINCADEIRAS, JOGOS DE TABULEIRO  

● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo; 

● Jogos e brincadeiras on-line; 

● Alongamentos. 
 
ALONGAMENTO 

● Práticas corporais e padrão estético contemporâneo; 

● Jogos e brincadeiras on-line; 

● Alongamentos. 
 

Atividades Valor 

Atividades de aula: 
Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 13/8  
Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 27/8  
Atividade 3 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 10/9  
Atividade 4 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 24/9  
Observação: caso não sejam entregues no prazo, serão aceitas até a data 
máxima (24/9), mas valerão metade da pontuação. 

4,0 pontos 

Avaliação 01 (entrega até o dia 20/8) 
Caso a avaliação não seja entregue no prazo, será aceita até a data máxima 
(24/9), mas valerá metade da pontuação. 

3,0 pontos 

Avaliação 02 (entrega até o dia 17/9) 
Caso a avaliação não seja entregue no prazo, será aceita até a data máxima 
(24/9), mas valerá metade da pontuação. 

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 no tópico 
“Justificativas – 3º bimestre”. Esse tópico é referente somente às ausências. 
Atenção às datas de entrega! 
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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 2341 (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, 
 
 
 
 

                                                                                  
     

  
 

 

Débora Vasconcelos Souto 

Orientadora Educacional 
 

Leise Protta Lanna 

Coordenadora Pedagógica 
 


