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CRITÉRIOS E AVALIAÇÕES 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

       Sejam bem-vindos ao quarto 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 anterior, 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. 
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Neste documento, há informações importantes sobre os conteúdos e as datas das avaliações que ocorrerão 

no 4º 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 

 

                                                                                       
                                                                                       CALENDÁRIO 
 
 

            4° BIMESTRE 
 

11/10 Recesso – Antecipação do Dia dos Professores 

12/10  Feriado – Dia de Nossa Senhora Aparecida 

15/10 Dia dos Professores – Parabéns, professor! 

16/10 CONCURSO DE BOLSAS 2022 

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 – Proclamação da República 

19/11 PROVA INTEGRADA DE HUMANAS  

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra 

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 
Obs.: 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 para eventuais correções de provas – das 8h30 às 12h 

 

 
ESCALA DE ATIVIDADES E DATAS DE ENTREGA  

 
 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 
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DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

 
Literatura 
- Parnasianismo 
- Simbolismo 
 
Gramática 
- Acentuação 
- Regência verbal 
- Crase 
- Estrutura e formação das palavras 
- Colocação pronominal 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10  

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 

 
PROVA ESPECÍFICA 

 
 

3,0 pontos 

Literatura 
- Parnasianismo 
 
Gramática 
- Acentuação 
- Regência verbal 
- Crase 

 
PROVA INTEGRADA 
 
Literatura 
- Parnasianismo 
- Simbolismo 
 
Gramática 
- Acentuação 
- Regência verbal 
- Crase 
- Estrutura e formação das palavras 
- Colocação pronominal 
 

3,0 pontos 

 

 CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

REDAÇÃO 

 
Relato biográfico 
Charge, cartum 
Notícia 
Texto jornalístico  
Entrevista. 
Texto de divulgação científica (ensaio) 
Editorial 
Ombudsman 
Textos argumentativos: cartas de leitor e ao leitor 
Obs.: leitura, interpretação e produção textual serão cobrados em todos os bimestres. 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 
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Atividade 1 – valor: 0,5 ponto – (atividades do livro, apostilas e formulários) 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – (produção de textos, sendo que um deles será 

sorteado e avaliado pelo professor) 
Atividade 3 – valor: 1,5 ponto – a data de entrega será 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 dois pontos referentes à A1 
(avaliação 1). 

Obs.: as atividades 1 e 2 serão pontuadas proporcionalmente à quantidade 
cobrada ao longo do bimestre. Caso não sejam entregues no prazo estipulado em 
sala de aula, serão aceitas até a data limite (29/10 e 25/11), valendo metade da 
pontuação. 
 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Relato biográfico 
Charge, cartum 
Notícia 
Texto jornalístico 
Entrevista 
Texto de divulgação científica (ensaio) 

 
 
 
 

 

PROVA INTEGRADA 

 
Relato biográfico 
Charge, cartum 
Notícia 
Texto jornalístico 
Entrevista 
Texto de divulgação científica (ensaio) 
Editorial 

Ombudsman 

Textos argumentativos: cartas de leitor e ao leitor 

 

3,0 pontos  
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QUÍMICA 

 

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
Química I (Filipe Panda) 

 
● Óxidos 
● Classificação  
● Caráter 
● Nomenclatura 
● Termoquímica 
● Cálculo de variação de entalpia 
● Entalpia de formação  
● Entalpia de combustão 
● Energia de ligação 
● Lei de Hess 
 
Química II (André) 
 
●  Hidrocarbonetos 
●  Classificação 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados 
●  Petróleo 
●  Funções oxigenadas 
● Álcool 
● Aldeído  
● Cetona 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) – 2,0 pontos        
 
Formulário: 25/11 
 
Química II (André) – 2,0 pontos 

 
Formulário: 29/10 
 

PROVA ESPECÍFICA: 19/10 3,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) 
 
● Óxidos 
● Classificação  
● Caráter 
● Nomenclatura 
● Termoquímica 
● Cálculo de variação de entalpia 
● Entalpia de formação  
● Entalpia de combustão 
 
: 
Química II (André) 
 
●  Hidrocarbonetos 
●  Classificação 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados 
●  Petróleo 
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PROVA INTEGRADA: 11/11 
 
Química I (Filipe Panda) 

 
● Óxidos 
● Classificação  
● Caráter 
● Nomenclatura 
● Termoquímica 
● Cálculo de variação de entalpia 
● Entalpia de Formação  
● Entalpia de combustão 
● Energia de Ligação 
● Lei de Hess 
 
Química II (André) 
 
●  Hidrocarbonetos 
●  Classificação 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos 
●  Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados 
●  Petróleo 
●  Funções oxigenadas 
● Álcool 
 

3,0 pontos 

 

INGLÊS 

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

- Reading and comprehension 
- Figurative Language (Unit 7) 
- Expressing Change: Perfect and Continuous Tenses (Unit 7) 
- For, since or by (Unit 7) 
- Homonyms (Unit 8) 
- Relative Clauses (Unit 8) 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 

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

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

- Reading and comprehension 

- Figurative Language (Unit 7) 
- Expressing Change: Perfect and Continuous Tenses (Unit 7) 
- For, since or by (Unit 7) 

 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

- Reading and comprehension 
- Homonyms (Unit 8) 
- Relative Clauses (Unit 8) 
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FÍSICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Física 1 
● Acústica – Tópico 3 – Unidade 2 

 

Física 2 
● Anomalias da visão 
● Revisão para o PAS/UnB (calorimetria, termodinâmica e óptica) 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade avaliativa 1 – Acústica – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10  

Atividade avaliativa 2 – Anomalias da visão – valor: 2,0 pontos – data de 

entrega: 25/11 

 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Física 1 – Acústica – Blocos 1, 2 e 3 

 
Física 2 – Instrumentos ópticos – Anomalias da visão 

 

PROVA INTEGRADA  
3,0 pontos 

Física 1 – Acústica – Blocos 4 e 5 

+ conteúdos da prova específica 
 
Física 2 – Revisão para o PAS/UnB (calorimetria, termodinâmica e óptica)  

       +    conteúdos da prova específica 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 

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

 

PROVA ESPECÍFICA  

● A metafísica 
● A metafísica na Antiguidade 
● A metafísica na Idade Média 

3,0  pontos 

PROVA INTEGRADA 

● A metafísica Moderna 
● A metafísica Pós-Moderna 

3,0 pontos 
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SOCIOLOGIA 

  

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
 

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 

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

 

PROVA ESPECÍFICA 
 
● Transformação e mudança social 
● A concepção positivista 
● A concepção marxista 
● A concepção funcionalista 
● A concepção weberiana 
 
 

3,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 
● Transformação e mudança social 
● A concepção positivista 
● A concepção marxista 
● A concepção funcionalista 
● A concepção weberiana 
 

3,0 pontos 

 

BIOLOGIA 

 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Professora Juliana 
● Estrutura das angiospermas 
● Tecidos vegetais 
● Sistema de excreção e secreção     {3º bimestre} 
● Órgãos vegetais 
● Caules 
● Folhas 
● Sementes e frutos 
 
● Fisiologia das angiospermas 
● Angiospermas e água: absorção, transporte e evaporação 
● Nutrição mineral das plantas 
● Fotossíntese 
● Fitormônios 
● Fotoperiodismo e movimentos das plantas 
 
Professora Thais 
Zoologia 
● Répteis 
● Aves e mamíferos  
 
Histologia animal 
● Multicelularidade e tecido epitelial  

● Multicelularidade   

● Tecidos epiteliais   

● Especializações das células epiteliais   

● Pele humana  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● Tecido conjuntivo 

● Características gerais   

● Tecido conjuntivo  propriamente dito (conectivo)   
● Tecidos conjuntivos especiais 
● Imunidade 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 – Thais 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/10 – Juliana 

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

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

Professora Juliana 
Estrutura das angiospermas 
● Tecidos vegetais 
● Sistema de excreção e secreção     {3º bimestre} 
● Órgãos vegetais 
● Caules 
● Folhas 
● Sementes e frutos 
 
Fisiologia das angiospermas 
● Angiospermas e água: absorção, transporte e evaporação 
● Nutrição mineral das plantas 
 
Professora Thais 
Zoologia 
● Répteis 
● Aves e mamíferos  
 
Histologia animal  
● Multicelularidade e tecido epitelial 

● Multicelularidade   

● Tecidos epiteliais   
● Especializações das células epiteliais 

● Pele humana   

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Professora Juliana 
Fisiologia das angiospermas 
● Angiospermas e água: absorção, transporte e evaporação 
● Nutrição mineral das plantas 
● Fotossíntese 
● Fitormônios 
● Fotoperiodismo e movimentos das plantas 
 
Professora Thais 
Histologia animal 
● Multicelularidade e tecido epitelial  

● Multicelularidade   

● Tecidos epiteliais   

● Especializações das células epiteliais   

● Pele humana   
 
● Tecido conjuntivo 

● Características gerais  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● Tecido conjuntivo  propriamente dito (conectivo)   
● Tecidos conjuntivos especiais 
● Imunidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES 

 
 

 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

 

29/10 – Música – Escolher uma ópera romântica, resumir sua história e apresentar as 

características da principal música da obra. 
 

25/11 – Artes cênicas/visuais – Com base no cartaz de Jane Avril, criar um cartaz para as 

peças teatrais do período estudado. 
 
 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

Artes visuais – Obras do PAS 2 

01. A noite estrelada, de Van Gogh 
02. Anartia Olivacea, de José Joaquim Freire 
03. Independência ou Morte, de Pedro Américo  
04. Moema, de Victor Meirelles 
05. Série Desastres de Guerra, de Goya 

06. Jane Avril 
07. A redenção de Cam, de Modesto Broco 
 
Artes cênicas 
01. Medida por medida, de William Shakespeare 
 
Música 

Período romântico – 1ª fase 
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PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Artes visuais – Obras do PAS 2 

08. Atrás da estação Saint Lazare, de Henri Cartier-Bresson 
09. Impressão, nascer do Sol, de Claude Monet  
10. Maria Antonieta com rosa, de LeBrun 
11. O Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David 

12. Roda de capoeira, de Rugendas  
13. O rapto de Prosepina, de Gian Lorenzo Bernini  
14. Igreja São Francisco de Assis (Ouro Preto-MG) 
 
Artes cênicas 
01. O inimigo do povo, de Henrik Ibsen  

 
Música 
Período romântico – 2ª fase (nacionalismo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Professor Jairton 
 
Sistemas de equação  29/10 
  
● Atividade 01 – Matemática II 

Resolução de sistemas por escalonamento – Entrega: 29/10 

● Atividade 02 – Matemática I  

Exercício do livro – Entrega: 25/11 

 

 

 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

 

MATEMÁTICA II – Professor Jairton 

Sistemas de equação   
● Resolução de sistemas por escalonamento 
● Determinantes de sistemas lineares 
 

MATEMÁTICA I – Professor Heliomar 

 
● Matrizes 
● Definição 
● Operações de matrizes 
● Matriz oposta 
● Matriz identidade 
● Matriz inversa 

 

 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

MATEMÁTICA II – Professor Jairton 

Sistemas de equação   
● Resolução de sistemas por escalonamento 
● Determinantes de sistemas lineares 
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● Regra de Cramer 
 

MATEMÁTICA I – Professor Heliomar 

 
● Matrizes 
● Definição 
● Operações de matrizes 
● Matriz oposta 
● Matriz identidade 
● Matriz inversa 
 
● Determinantes; 

● Resolução de determinantes – 2x2 e 3x3 

● Regra de Cramer 
● Discussão de um sistema 
● Sistemas homogêneos 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Questões 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 – João Marcelo 

 
Questões 2 –  valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 – Leonardo 

 

PROVA ESPECÍFICA 

 
João Marcelo 
- Primeiro Reinado 
- Período Regencial 
 
Leonardo 
- Ideologias do século XIX 
- Revoluções do século XIX 
 

 
 

3,0 pontos 

 

PROVA INTEGRADA 
 

3,0 pontos 

João Marcelo 
- Segundo Reinado 
 
Leonardo 
- Imperialismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES  

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 
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GEOGRAFIA 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Thalis – Fontes de energia 

Willer – Introdução à geopolítica no Brasil 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Thalis – Distrito Federal – Aspectos sociais, ambientais, físicos e econômicos 

Willer – O fim da Segunda Guerra Mundial e introdução à Guerra Fria 

 
 

ESPANHOL 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

● Pretérito Perfeito do Indicativo 

● Particípios Regulares e Irregulares 

● Pronome relativo 

● Acento diacrítico 

● Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

● Acento diacrítico – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10  

● Pronome relativo – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

● Pretérito Perfeito do Indicativo 

● Particípios Regulares e Irregulares 

● Comprensión de texto 

ATIVIDADE AVALIATIVA 3,0 pontos 

● Pretérito Imperfeito do Indicativo 

 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● Sistema muscular e atividade física 
● Alongamentos e atividade funcional 
 

Atividades Valor 

Atividades de aula 

Atividade 1 – valor: 1,0 ponto – data de entrega: 29/10 

Atividade 2 – valor: 1,0 ponto – data de entrega:  25/11 
 4,0 pontos 

Avaliação 01 (entrega até o dia 12/11) 

Caso não seja entregue no prazo determinado, será aceita até a data máxima 
(25/11), mas valendo metade da pontuação. 

 3,0 pontos 

Avaliação 02 (frequência nas aulas)  
O aluno que, porventura, não puder estar presente nas aulas on-line, deverá 
assistir às gravações pertinentes a cada aula faltosa e fazer a atividade que 
estará disponibilizada no tópico “Justificativas – 4º bimestre”, esse tópico é 
referente somente às justificativas de ausências. 
Fique atento às datas de entrega! 
Caso a atividade e justificativa não  sejam entregues até o prazo de 5 (cinco) 
dias da aula faltosa, poderão ser postadas até a data máxima (25/11), mas 
valendo metade da pontuação. 

 3,0 pontos 
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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 
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  

          Coordenadora pedagógica 
  

                                             
 

       
 
 

             Débora Vasconcelos Souto 
              Orientadora educacional 
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