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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. 

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. 
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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 

 
 

 

           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 
 

 
 
 



 

3 
                                               

 

 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

 
Literatura 
- Arcadismo 
 
Gramática 
- Concordância nominal 
- Fonética 
- Acentuação 
- Ortografia 

 

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 
- Arcadismo 
 
Gramática 
- Concordância nominal 
- Acentuação 
 

PROVA INTEGRADA  

 
Literatura 
- Arcadismo 
 
Gramática 

- Concordância nominal 
- Acentuação 
- Fonética 
- Ortografia 
 

3,0 pontos 

 

 CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

REDAÇÃO 

Linguística – níveis, funções, figuras 

Narração – relato, resumo  

Descrição 
Intertextualidade e interdiscursividade: paródia e paráfrase 
Textos injuntivos/persuasivos: propagandas, anúncio classificado/receita culinária 
Leitura, interpretação e produção textual 
Obs.: leitura, interpretação e produção textual serão cobrados em todos os bimestres. 
 

ATIVIDADES 

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

Atividade 2 – valor: 2,0 pontos – Produção de textos (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 

4,0 pontos 
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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 determinado 
em sala de aula, serão aceitas até a data limite (29/10 e 25/11), valendo metade 
da pontuação. 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

Linguística – níveis, funções, figuras 
Narração – relato, resumo  
Descrição 
Obs.: leitura, interpretação e produção textual serão cobrados em todos os 
bimestres. 

 
 
 
 

 

PROVA INTEGRADA 
Linguística – níveis, funções, figuras 

Narração – relato, resumo  

Descrição 
Intertextualidade e interdiscursividade: paródia e paráfrase 
Textos injuntivos/persuasivos: propagandas, anúncio classificado/receita culinária 
Leitura, interpretação e produção textual 
Obs.: leitura, interpretação e produção textual serão cobrados em todos os 
bimestres. 

3,0 pontos  

 

QUÍMICA 

 

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
Química I (Filipe Panda) 

 

● Cinética química 

● Motivos de ocorrência de uma reação 

● Gráficos termocinéticos 

● Gráficos de concentração 

● Velocidade média relativa 

● Fatores que influenciam a velocidade 

● Lei da velocidade 
 
Química II (André) 

●  Volume molar/ Lei de Avogadro (unidade 8) 
●  Gases ideais (unidade 8) 
●  Misturas gasosas (unidade 8) 
●  Densidade dos gases (unidade 8) 

 
 

ATIVIDADES 4.0 pontos 

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

 
Formulário: 29/10 
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PROVA ESPECÍFICA: 19/10 3,0 pontos 

Química I (Filipe Panda) 

 

● Cinética química 

● Motivos de ocorrência de uma reação 

● Gráficos termocinéticos 

● Gráficos de concentração 

● Velocidade média relativa 

● Fatores que influenciam a velocidade 
 
Química II (André) 
 

● Volume molar/ Lei de Avogadro (unidade 8) 

● Gases ideais (unidade 8) 

● Misturas gasosas (unidade 8) 
 

PROVA INTEGRADA: 11/11 

 
Química I 

● Cinética química 

● Motivos de ocorrência de uma reação 

● Gráficos termocinéticos 

● Gráficos de concentração 

● Velocidade média relativa 

● Fatores que influenciam a velocidade 

● Lei da velocidade 
 
Química II (André) 
●  Volume molar/ Lei de Avogadro (unidade 8) 
●  Gases ideais (unidade 8) 
●  Misturas gasosas (unidade 8) 
●  Densidade dos gases (unidade 8) 
 
 
 

3,0 pontos 

 

INGLÊS 

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

● Comparativo e superlativo dos adjetivos (unidade 7); 
● Uso de palavras de contrastes; 
● Uso do possessivo(unidade 8); 
● Uso dos prefixos e sufixos na formação de palavras; 
● Leitura e compreensão de texto. 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

● Atividade 01 – (2,0 pontos) – Formulário Google (até dia 29/10) 

● Atividade 02 – (2,0 pontos) – 5 atividades do livro orientadas em sala ao longo do 

bimestre e postadas na plataforma (até dia 25/11) 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

● Comparativo e superlativo dos adjetivos; 
● Uso das palavras de contrastes; 
● Leitura de texto e interpretação; 
● Uso dos tempos verbais estudados ao longo do ano (presente, 
passado e futuro). 

 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

● Comparativo e superlativo dos adjetivos; 
● Uso das palavras de contrastes; 
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● Uso dos possessivos; 
● Uso dos prefixos e sufixos; 
● Leitura de texto e interpretação; 
● Uso dos tempos verbais estudados ao longo do ano (presente 
simples, passado simples e futuro). 

 

FÍSICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

● Quantidade de movimento e sua conservação – Tópico 8 – Unidade 2 

● Estática dos sólidos – Tópico 1 – Unidade 3 

● Estática dos fluidos – Tópico 2 – Unidade 3 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade avaliativa 1 – Quantidade de movimento e sua conservação – Valor: 

2,0 pontos 

 

Atividade avaliativa 2 – Estática dos sólidos – Valor: 2,0 pontos  

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

● Quantidade de movimento e sua conservação 
● Estática dos sólidos 

 

PROVA INTEGRADA  
3,0 pontos 

● Estática dos fluidos 
+ 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 filosofia medieval: o cristianismo e a filosofia; 
● Patrística: Santo Agostinho e a filosofia neoplatônica; 
● Escolástica: São Tomás de Aquino e a adequação da filosofia 
aristotélica ao cristianismo.  

3,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 

● A filosofia medieval: o cristianismo e a filosofia; 
● Patrística: Santo Agostinho e a filosofia neoplatônica; 

3,0 pontos 
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● Escolástica: São Tomás de Aquino e a adequação da filosofia 
aristotélica ao cristianismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOLOGIA 

  

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
 

                                                            ATIVIDADES 4,0 pontos 

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

Atividade 2 – valor (2,0) – 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 

 
● Cultura e ideologia; 
● Cultura e valor; 
● Cultura e alma coletiva; 
● Cultura e mercadoria. 

3,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
● A cultura como natureza humana; 
● As correntes sociológicas do século XX. 
 

3,0 pontos 

 

BIOLOGIA 

 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Professora Juliana 
Biologia do desenvolvimento  

● Reprodução dos seres vivos       

● Reprodução 

● Reprodução humana 

● Métodos contraceptivos 
 

● Desenvolvimento embrionário  

● Aspectos gerais 

● Estágios iniciais 

● Anexos embrionários  
 
● Desenvolvimento embrionário de mamíferos  

● Ciclos reprodutivos de mamíferos 

● Desenvolvimento embrionário humano 

● Nascimento  
 
Professora Thais 

● Núcleo celular                   

● Desvendando o papel do núcleo  

● Composição do núcleo  

● Cromossomos 
 

● Divisão celular                   

● Ciclo celular  

● Mitose  

● Diversidade da mitose   

● Meiose   
● Morte celular: necrose e apoptose 
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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: 25/11 – 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 
Biologia do desenvolvimento  
 

● Reprodução dos seres vivos       

● Reprodução 

● Reprodução humana 

● Métodos contraceptivos 
 

● Desenvolvimento embrionário  

● Aspectos gerais 
 
Professora Thais 

● Núcleo celular                   

● Desvendando o papel do núcleo  

● Composição do núcleo  

● Cromossomos 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Professora Juliana 
Biologia do desenvolvimento  

● Desenvolvimento embrionário  

● Aspectos gerais 

● Estágios iniciais 

● Anexos embrionários  
 

● Desenvolvimento embrionário de mamíferos  

● Ciclos reprodutivos de mamíferos    

● Desenvolvimento embrionário humano    

● Nascimento  
 
Professora Thais 

● Núcleo celular                   

● Desvendando o papel do núcleo  

● Composição do núcleo  

● Cromossomos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

  

ATIVIDADES 4,0 pontos 

29/10 – Música – Escolher uma música renascentista e identificar, na partitura da música, 

trechos que apresentam características específicas do período. 
 
25/11 – Artes cênicas/visuais – Selecionar a obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, e 

inserir as personagens da dramaturgia Ifigênia em Áulis, de Eurípides. 
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ARTES 

 
 

  

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos  

Obras do PAS 1 – Artes visuais 

01. Aqueduto Acqua Áppia, Ápio Cláudio Cego 

02. Catedral de Notre Dame, de Reims 

03. Discóbolo, de Míron 
04. Escola de Atenas, de Rafael Sanzio 

05. Estruturas poliédricas, de Maurits Cornelis Escher 
 
 
Obras do PAS 1 – Artes cênicas 

01. Ifigênia em Áulis, de Eurípides  

 
Música – História da música ocidental – Período barroco 

 
 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos  

Obras do PAS 1 – Artes visuais 

06. Estruturas tridimensionais, de mestre Didi 
07. Nefertiti 
08. Partenon, acrópole de Atenas 

09. Pirâmides astecas e egípcias  
10. Suzana e os anciãos, de Artemisia Gentileschi 
11. Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Oscar Niemeyer 
 
Obras do PAS 1 – Artes cênicas 

02. A advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para a Terra, do grupo G7 
 
Música – História da música ocidental – Período barroco 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Atividade 01 – Matemática II (exercício do livro) – data de entrega: 29/10 
 
Atividade 02 – Matemática I (exercício do livro) – data de entrega: 25/11 

 

 

 
 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

MATEMÁTICA I 
 
● Sequências 
● Progressões aritméticas 
● Definição; 
● Classificação; 
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● Termo geral da PA; 
● Soma dos n primeiros termos da PA. 
 
MATEMÁTICA II 

 

POLIEDROS 

● Diedros; 

● Triedros; 

● Ângulos poliédricos; 

● Poliedros convexos; 

● Poliedros eulerianos; 

● Poliedros de Platão; 

● Poliedros regulares.  

 

 

PRISMA 

● Conceito; 

● Elementos; 

● Classificação; 

● Paralelepípedo; 

● Áreas; 

● Volume. 

 

 
 
 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Matemática I 
● Sequências 
● Progressões aritméticas 
● Definição; 
● Classificação; 
● Termo geral da PA; 
● Soma dos n primeiros termos da PA. 
 
● Progressões geométricas 
 
● Definição; 
● Classificação; 
● Termo geral da PG; 
● Soma dos n primeiros termos da PG; 
● Soma dos infinitos termos da PG. 
 
MATEMÁTICA II 

 

POLIEDROS 

● Diedros; 

● Triedros; 

● Ângulos poliédricos; 

● Poliedros convexos; 

● Poliedros eulerianos; 

● Poliedros de Platão; 

● Poliedros regulares.  

 

PRISMA 

● Conceito; 

● Elementos; 
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● Classificação; 

● Paralelepípedo; 

● Áreas; 

● Volume. 

 

PIRÂMIDE 

● Conceito; 

● Elementos; 

● Classificação e números de faces; 

● Pirâmide regular; 

● Áreas; 

● Volume; 

● Tetraedro regular; 

● Sólidos semelhantes; 

● Tronco de pirâmide.  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 
 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

Questões 1 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 29/10 – Leonardo 
 
Questões 2 – valor: 2,0 pontos – data de entrega: 25/11 – João Marcelo 

 

 

PROVA ESPECÍFICA 

 
João Marcelo 
- Renascimento Cultural 
- Expansão Ultramarina 
 
Leonardo 
- O sistema colonial da América: aspectos gerais 
- A servidão e a escravidão na América 
 
 

 
 
 
 

3,0 pontos 

 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

João Marcelo 
- Renascimento Cultural 
- Expansão Ultramarina 
- Brasil pré-colonial  
- Montagem do sistema colonial 
 
Leonardo 
- O ciclo do açúcar 
- O ciclo do ouro 
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GEOGRAFIA 

 

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 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

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

Willer – O espaço agrário mundial – Agricultura de subsistência, terraceamento, o 

agronegócio e a agricultura de precisão 

PROVA INTEGRADA 3,0 pontos 

Thalis – Distrito Federal – Continuação com a abordagem anterior e acrescentando a Lei 

Orgânica do DF 
Willer – O agronegócio no Brasil e a reforma agrária 

 

ESPANHOL 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

● Presente do indicativo: verbos irregulares 

● Presente do indicativo: verbos reflexivos 

● Dias da semana/vocabulário: vestimentas 

 

ATIVIDADES 4,0 pontos 

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

● Pronome objeto direto/regras de colocação pronominal – valor: 2,0 pontos – data de 

entrega: 25/11 

PROVA ESPECÍFICA 3,0 pontos 

● Presente do indicativo: verbos irregulares 

● Presente do indicativo: verbos reflexivos 

● Dias da semana/vocabulário: vestimentas 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 3,0 pontos 

● Vocabulário: vestimentas 

 

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 

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

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 à 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 a 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 

 

 
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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	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 Colé...
	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 4º bimestre. Por isso, pedimos sua especial atenção ao que segue.
	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE
	CALENDÁRIO
	4  BIMESTRE
	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
	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...
	Autor desconhecido
	Com amizade,

