ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 1º TRIMESTRE 2018– 6º AO 9º ANO
6º ANO
TURMA 61 – LÍNGUA PORTUGUESA
15/03

5ª feira

Produção textual avaliativa 10,0

22/03

5ª feira

Livro 1 – “O terror do 6ºB.”
Trabalho - 10,0

19/04

5ª feira

Livro 2 – “A ilha do tesouro.”
Trabalho –10,0

03/05

5ª feira

Produção textual avaliativa –
10,0

10/5

5ª feira

Prova trimestral – 10,0

24/05

5ª feira

Prova de Recuperação

Conteúdos da Prova:
1.Diferentes tipos de gêneros textuais:Interpretação.
2. Palavra no contexto: sinonímia.
3. Tipos de linguagem.
4. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo e verbo - Identificação no contexto.
5. Letras, fonemas e dígrafos.
Observação: As datas só serão alteradas em casos especiais e combinadas com a turma.
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TURMA 61 – MATEMÁTICA

23/03 – Prova sobre sólidos geométricos e números romanos. Valor 10,0
27/04 – Prova das quatro operações e suas propriedades e problemas. Valor 10,0
18/05 – Prova sobre potenciação e radiciação. Valor 10,0.
25/5 – Prova de recuperação. Valor 10,0
Avaliação de hábitos e atitudes. Valor 10,0
Média final: Somatório de todas as notas, dividido por 5.

TURMA 61 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I

06/03 e 13/03

Investigação científica

Prova I

23/03

Ambientes da Terra

Oratória

10/04 (apresentações)

Descobertas acidentais

Aula prática II

17/04

Relações ecológicas

Prova II

20/04

Relações ecológicas

Recuperação trimestral

08/05

Ambientes da Terra e relações
ecológicas.

Temas

Conforme combinações com os
estudantes.

Hábitos e atitudes

Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Fique atento!
*Todas as avaliações valem 10 pontos.
*Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de força
maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para realizar a atividade
prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando atividade teórica sobre o mesmo
assunto da atividade prática.
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*As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual, levando em
consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a apresentação do mesmo
(postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
*Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + PII + Oratória + API + APII + temas + Ha
7

TURMA 61 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Prova
Prova de recuperação
Oratória
Trabalho
Temas
Hábitos e atitudes

Data
05/04
18/04
03/05
24/05
Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Conteúdo
Pré História
Pré Historia
Sete Maravilhas do Mundo
Pontos Turisticos

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 61 – GEOGRAFIA
10/04/18 – Trabalho: Processos endógenos e exógenos.
24/04/18 – Trabalho (em grupo): Análise de fotografias antigas e atuais de POA.
15/05/18 – Prova: Fuso horário, movimentos da Terra, Zonas Térmicas, Estrutura da Terra, tectonismo e
vulcanismo, os tipos de relevo.
22/05/18 - Atividade de Recuperação Trimestral.
Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
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A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 61 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
06/04 – Entrega do trabalho teórico sobre Handebol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Handebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.

TURMA 61 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
06/04 – Entrega do trabalho teórico sobre Habito Saudáveis.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática : Pequenas corridas e jogos.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.

TURMA 61 – ENSINO RELIGIOSO
30/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências", valendo 10,0.
prazo estendido, valendo 7,0).

(07/05:
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07/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz", valendo 10,0. (14/05 : prazo estendido, valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento dos
conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes que
não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a necessidade
desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo número de
atividades realizadas.

TURMA 61 – ARTE
15/03 – Trabalho fotografia projetos sala de aula trabalho – valor 1.0
11 e 12/04– Apresentação das fotos e vídeo animação e exposição das fotografias– valor 3.0
25/04 – Trabalho identificar os tipos de Retratos– valor 1.0
10/05 – Trabalho pesquisa fotografo Sebastião Salgado, câmera escura valor 2.0
24/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.
 Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
 Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
 Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.

TURMA 61 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 11/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 9/5 - Gramática (pronomes do sujeito, verbo tobe, adjetivos possessivos).
Recuperação: 23/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
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Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.

TURMA 62 – LÍNGUA PORTUGUESA
16/03

6ª feira

Produção textual avaliativa 10,0

23/03

6ª feira

Livro 1 – “O terror do 6º B”
Trabalho - 10,0

20/04

6ª feira

Livro 2 – “ A ilha do tesouro”
Trabalho –10,0

04/05

6ª feira

Produção textual avaliativa
10,0

11/5

6ª feira

Prova trimestral – 10,0

25/05

6ª feira

Prova de Recuperação

Conteúdos da Prova:
1.Diferentes tipos de gêneros textuais:Interpretação.
2. Palavra no contexto: sinonímia.
3. Tipos de linguagem.
4. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo e verbo - Identificação no contexto.
5. Letras, fonemas e dígrafos.
Observação: As datas só serão alteradas em casos especiais e combinadas com a turma.

TURMA 62 – MATEMÁTICA
20/03 – Prova sobre sólidos geométricos e números romanos. Valor 10,0
24/04 – Prova das quatro operações e suas propriedades e problemas. Valor 10,0
15/05 – Prova sobre potenciação e radiciação. Valor 10,0.
22/5 – Prova de recuperação. Valor 10,0
Avaliação de hábitos e atitudes. Valor 10,0
Média final: Somatório de todas as notas, dividido por 5.
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TURMA 62 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I

09/03 e 14/03

Prova I

22/03

Oratória

10/04 e 11/04
(apresentações)

Aula prática II

18/04

Relações ecológicas

Prova II

19/04

Relações ecológicas

Recuperação
trimestral

09/05

Recuperação
trimestral

Temas

Conforme
combinações com os
estudantes.

Hábitos e atitudes

Perante
autoavaliação
juntamente com o
educador.

Investigação científica
Ambientes da Terra

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
 Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + PII + Oratória + API + APII + temas + Ha
7
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TURMA 62 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Prova
Prova de recuperação
Oratória
Trabalho
Temas
Hábitos e atitudes

Data
09/04

Conteúdo
Pré História

18/04
02/05
23/05
Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Pré Historia
Sete Maravilhas do Mundo
Pontos Turisticos

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 62 – GEOGRAFIA
09/04/18 – Trabalho: Processos endógenos e exógenos.
23/04/18 – Trabalho (em grupo): Análise de fotografias antigas e atuais de POA.
14/05/18 – Prova: Fuso horário, movimentos da Terra, Zonas Térmicas, Estrutura da Terra, tectonismo e
vulcanismo, os tipos de relevo.
21/05/18 - Atividade de Recuperação Trimestral.
Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
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*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 62 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
06/04 – Entrega do trabalho teórico sobre Handebol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Handebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.

TURMA 62 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
06/04 – Entrega do trabalho teórico sobre Habito Saudáveis.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática : Pequenas corridas e jogos.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.

TURMA 62 – ENSINO RELIGIOSO
30/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências", valendo 10,0.
prazo estendido, valendo 7,0).

(07/05:

07/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz", valendo 10,0. (14/05 : prazo estendido,
valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
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3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo
número de atividades realizadas.

TURMA 62 – ARTE
15/03 – Trabalho fotografia projetos sala de aula trabalho – valor 1.0
11 e 12/04– Apresentação das fotos e vídeo animação e exposição das fotografias– valor 3.0
25/04 – Trabalho identificar os tipos de Retratos– valor 1.0
10/05 – Trabalho pesquisa fotografo Sebastião Salgado, câmera escura valor 2.0
24/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.

TURMA 62 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 9/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 7/5 - Gramática (pronomes do sujeito, verbo to be, adjetivos possessivos).
Recuperação: 21/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.
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7ºANO
TURMA 71 – LÍNGUA PORTUGUESA

16/03

6ª feira

Produção textual avaliativa - 10,0

23/03

6ª feira

Livro 1 – “Donos da rua.”
Trabalho - 10,0

20/04

6ª feira

Livro 2 – “Os criminosos vieram
para o chá.”
Trabalho –10,0

04/05

6ª feira

Produção textual avaliativa –
10,0

11/5

6ª feira

Prova trimestral – 10,0

25/05

6ª feira

Prova de Recuperação

Conteúdos da Prova:
1.Diferentes tipos de gêneros textuais:Interpretação.
2.Palavra no contexto: sinonímia.
3. Verbo - estrutura, tempos verbais do modo indicativo, subjuntivo e formas nominais.
4. Verbos abundantes e seus auxiliares.
5. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, advérbio e preposição. identificação no contexto.
6. Sujeito e predicado.
7. Verbos de ligação.
Observação: As datas só serão alteradas em casos especiais e combinadas com a turma.

TURMA 71 – MATEMÁTICA
21/03 – Prova sobre frações: representação, simplificação, operações e problemas . Valor 10,0
25/04 – Prova sobre números decimais: transformações,operações e problemas. Valor 10,0
16/05 – Prova sobre poliedros e não poliedros. Valor 10,0.
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30/5 – Prova de recuperação. Valor 10,0
Avaliação de hábitos e atitudes. Valor 10,0
Média final: Somatório de todas as notas, dividido por 5.

TURMA 71 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I

06/03

Visualização das células

Prova I

27/03

Características dos seres
vivos e evolução

Aula prática II

11/04 e 18/04

Cultura de bactérias

Prova II

25/04

Vírus e bactérias

Oratória

08/05

Doenças
bacterianas

Recuperação
Trimestral

15/05

Evolução, vírus e bactérias

Temas

Hábitos e atitudes

virais

e

Conforme combinação
com os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o
educador.

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
 A noite de espetáculos vale nota na disciplina do professor conselheiro. Os critérios de avaliação são:
colaboração na elaboração do espetáculo, apoio e cooperação na realização dos ensaios e ajuda na
elaboração de cenário, figurino e demais necessidades.
 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
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 Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + API + APII + temas + Há+ noite de espetáculos
7

TURMA 71 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Prova
Prova de recuperação
Oratória

Data
09/10
16/10
30/04

Trabalho

21/05

Temas

Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Hábitos e atitudes

Conteúdo
Idade Média
Idade Média
Personalidades perseguidas
pela inquisição
Vídeo sobre Feudalismo e
Poder da Igreja

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 71 – GEOGRAFIA
29/03/18 – Trabalho: demografia e migrações internas.
19/04/18 – Trabalho (em grupo): A Urbanização de POA – Estudo de caso.
10/05/18 – Prova: Regionalização do Brasil, Ciclos econômicos, População brasileira (demografia),
migrações internas, pirâmides etárias.
17/05/18 - Atividade de Recuperação Trimestral.
Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
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Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 71 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
23/03 – Entrega trabalho teórico sobre Voleibol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Voleibol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 71 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
23/03 – Entrega trabalho teórico sobre Voleibol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Voleibol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.

TURMA 71 – ENSINO RELIGIOSO
30/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências", valendo
10,0. (07/05: prazo estendido, valendo 7,0).
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07/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz", valendo 10,0. (14/05 : prazo estendido,
valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo
número de atividades realizadas.

TURMA 71 – ARTE
08/03 – Trabalho história dos quadrinhos– valor 1.0
22/03– story board– valor 2.0
05/04 – quadrinhos do super. heróis– valor 1.0
10/05 – Avaliação conteúdo do 1 trimestre sala valor 3.0
17/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.

TURMA 71 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 11/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 9/5 - Gramática (preposições de tempo, pronomes do objeto, have/ has, presente simples).
Recuperação: 23/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
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Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.

TURMA 72 – LÍNGUA PORTUGUESA
13/03

3ª feira

Produção textual avaliativa 10,0

20/03

3ª feira

Livro 1 – “Livro negro de
Thomas kyd.” Trabalho - 10,0

17/04

3ª feira

Livro 2 – “Os criminosos
vieram para
o chá.”
Trabalho –10,0

08/05

3ª feira

Produção textual avaliativa –
10,0

15/5

3ª feira

Prova trimestral – 10,0

22/05

3ª feira

Prova de Recuperação

Observação: As datas só serão alteradas em casos especiais e combinadas com a turma.

Conteúdos da Prova:
1.Diferentes tipos de gêneros textuais:Interpretação.
2.Palavra no contexto: sinonímia.
3. Verbo - estrutura, tempos verbais do modo indicativo, subjuntivo e formas nominais.
4. Verbos abundantes e seus auxiliares.
5. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, advérbio e preposição. identificação no contexto.
6. Sujeito e predicado.
7. Verbos de ligação.
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TURMA 72 – MATEMÁTICA
22/03 – Prova sobre frações: representação, simplificação, operações e problemas . Valor 10,0
26/04 – Prova sobre números decimais: transformações,operações e problemas. Valor 10,0
17/05 – Prova sobre poliedros e não poliedros. Valor 10,0.
24/5 – Prova de recuperação. Valor 10,0
Avaliação de hábitos e atitudes. Valor 10,0
Média final: Somatório de todas as notas, dividido por 5.

TURMA 72 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I

12/03

Visualização das células

Prova I

26/03

Características dos seres vivos e
evolução

Aula prática II

12/04 e 19/04

Cultura de bactérias

Prova II

26/04

Vírus e bactérias

Oratória

07/05

Doenças virais e bacterianas

Recuperação
trimestral

14/05

Evolução, vírus e bactérias

Temas

Conforme combinação
com os estudantes.

Hábitos e atitudes

Perante autoavaliação
juntamente com o
educador.

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
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 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
 Cálculo para fechar a média trimestral:
PI +PII + Oratória + API + APII + temas + HA
7

TURMA 72 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Prova
Prova de recuperação
Oratória

Data
11/04
18/04
02/05

Trabalho

25/05

Temas

Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Hábitos e atitudes

Conteúdo
Idade Média
Idade Média
Personalidades perseguidas
pela inquisição
Vídeo sobre Feudalismo e
Poder da Igreja

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 72 – GEOGRAFIA
27/03/18 – Trabalho: demografia e migrações internas.
16/04/18 – Trabalho (em grupo): A Urbanização de POA – Estudo de caso.
08/05/18 – Prova: Regionalização do Brasil, Ciclos econômicos, População brasileira (demografia),
migrações internas, pirâmides etárias.
14/05/18 - Atividade de Recuperação Trimestral.
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Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 72 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
23/03 – Entrega trabalho teórico sobre Voleibol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Voleibol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 72 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
23/03 – Entrega trabalho teórico sobre Voleibol: História, fundamentos e regras.
Valor: 10,00 pontos.
27/04 – Avaliação prática Voleibol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
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TURMA 72 – ENSINO RELIGIOSO
30/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências", valendo 10,0.
prazo estendido, valendo 7,0).

(07/05:

07/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz", valendo 10,0. (14/05 : prazo estendido, valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo
número de atividades realizadas.

TURMA 72 – ARTE
08/03 – Trabalho história dos quadrinhos– valor 1.0
22/03– story board– valor 2.0
05/04 – quadrinhos do super. heróis– valor 1.0
10/05 – Avaliação conteúdo do 1 trimestre sala valor 3.0
17/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.
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TURMA 72 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 11/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 9/5 - Gramática (preposições de tempo, pronomes do objeto, have/ has, presente simples).
Recuperação: 23/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.
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8ºANO
TURMA 81 – LÍNGUA PORTUGUESA
05/04/18 - Prova I de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
12/04/18–Trabalho em grupos sobre livro “O garoto ensolarado por si mesmo”, de Carlos Augusto Pessoa de
Brum. O trabalho será feito em grupos e deverá ser apresentado para a turma. A partir da leitura do livro os
estudantes deverão apresentar um trabalho a partir do assunto tratado, de forma criativa, que pode ser com
teatro, dramatizações, maquetes, paródias, poesias ou vídeos. Valor: 10,0.
17/05/18 – Prova II de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
21/05/18 - Prova sobre o livro “Valores: justiça e paz”, de Gabriel Talita. Valor: 10,0.
24/05/18 - Prova de recuperação. Substitui a notas mais baixas das provas I e II. Valor: 10,0.
Nota de Redação: As redações serão feitas eavaliadas ao longodo trimestre, durante as aulas, sempre fazendo o
rascunho, entregando para a correção e refazendo corrigindo os erros. Valor: 10,0.
Nota de hábitos e atitudes. Valor: 10,0.
Média final: Somar todas as notas e dividir por 6.

TURMA 81 – MATEMÁTICA
13/03/18 e 21/03/18 – Trabalhosobre Ângulos, realizado na informática, em dupla e com consulta.
28/03/18 - Prova 1 sobre Potenciação e Ângulos.
18/05/18 - Prova 2 sobre Conjuntos, Plano Cartesiano, Expressões algébricas e Valor numérico.
25/05/18 - Prova de Recuperação Trimestral sobre Potenciação, Ângulos,Conjuntos, Plano Cartesiano,
Expressões algébricas e Valor numérico.
Observações importantes:
Todas as avaliações valem 10 pontos.
A prova de recuperação trimestral é obrigatória para quem teve nota inferior a 7,0 na prova 1 ou na
prova 2. Para alunos com nota maior ou igual a 7,0 a prova de recuperação trimestral é opcional.
As notas das provas 1 e 2 podem ser substituídas pela nota da recuperação trimestral, prevalecendo a
nota maior.
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O trabalho é realizado em aula, em grupo e com consulta ao material do grupo. Não há recuperação de
trabalho.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Temas feitos durante o trimestre (somatório valendo 10).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 10).
O cálculo da média do trimestre é feito pelo somatório das notas divididas pelo número de avaliações.

Média Trimestral = Prova 1 + Prova 2 + Trabalho + Temas + Hábitos e Atitudes
5

TURMA 81 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I (Oficina)

16/03

Cariótipo humano

Prova I

23/03

Célula animal, transporte e divisão
celular.

Aula prática II

16/04

Identificação dos nutrientes

Prova II

04/05

Alimentação e sistema digestório

Oratória

30/04 (apresentação)

Distúrbios alimentares

Recuperação trimestral

14/05

Célula, alimentação e sistema
digestório

Temas

Hábitos e atitudes

Conforme combinação
com os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o
educador.

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
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realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
 Cálculo para fechar a média trimestral:
PI +PII + Oratória + API + APII + temas + HA
7

TURMA 81 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Trabalho
Prova
Prova de Recuperação

Data
15/03
12/04
19/04
24/05

Trabalho
Temas
Hábitos e atitudes

Conteúdo
Iluminismo
Independência dos Estado
Unidos
Independência dos Estado
Unidos
Desigualdade Social na
América

Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 81 – GEOGRAFIA
26/03/18– Trabalho 1: Processos Endógenos e Exógenos e a interação Antrópica.
19/04/18 – Trabalho 2 (em grupo): Nação e territorialidade.
14/05/18 – Prova: Tectônica de Placas, Processos Endógenos e Exógenos, Nação, Território, Constituição de
Fronteiras e Conflitos, Capitalismo.
21/05/18 - Atividade de Recuperação do Trimestre em aula.
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Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 81 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
06/03 – Trabalho teórico sobre Futebol: vídeo.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Futebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 81 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
10/04 – Trabalho teórico sobre Basquetebol.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Basquetebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Somar as notas e dividir por 4.
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TURMA 81 – ENSINO RELIGIOSO
25/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre " Violência - tipos, causas e consequências ", valendo 10,0. (02/05:
prazo estendido, valendo 7,0).
09/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre " Cultura da Paz ", valendo 10,0. (16/05: prazo estendido,
valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo
número de atividades realizadas.

TURMA 81 – ARTE
06 e 07, 13e14 /03 – Monocromia, policromia e hachura– valor 1.0
22/03–Arte africana – valor 1.0
05/04 –Criação do sampler pagina 26 – valor 2.0
17e 18/04criar uma Mandala com argila valor 1,0
10/05 – Avaliação conteúdo do 1 trimestre valor 3.0
17/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.
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TURMA 81 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 13/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 11/5 - Gramática (pronomes possessivos, superlativos, so/such, passado simples).
Recuperação: 25/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.

TURMA 82 – LÍNGUA PORTUGUESA

04/04/18 - Prova I de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
11/04/18–Trabalho em grupos sobre livro “O garoto ensolarado por si mesmo”, de Carlos Augusto Pessoa de
Brum. O trabalho será feito em grupos e deverá ser apresentado para a turma. A partir da leitura do livro os
estudantes deverão apresentar um trabalho a partir do assunto tratado, de forma criativa, que pode ser com
teatro, dramatizações, maquetes, paródias, poesias ou vídeos. Valor: 10,0.
16/05/18 – Prova II de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
21/05/18 - Prova sobre o livro “Valores: justiça e paz”, de Gabriel Talita. Valor: 10,0.
23/05/18 - Prova de recuperação. Substitui a notas mais baixas das provas I e II. Valor: 10,0.
Nota de Redação: As redações serão feitas eavaliadas ao longodo trimestre, durante as aulas, sempre fazendo o
rascunho, entregando para a correção e refazendo corrigindo os erros. Valor: 10,0.
Nota de hábitos e atitudes. Valor: 10,0.
Média final: Somar todas as notas e dividir por 6.

27

TURMA 82 – MATEMÁTICA
14/03/18 e 20/03/18 – Trabalho sobre Ângulos, realizado na informática, em dupla e com consulta.
27/03/18 - Prova 1 sobre Potenciação e Ângulos.
18/05/18 - Prova 2 sobre Conjuntos, Plano Cartesiano, Expressões algébricas e Valor numérico.
25/05/18 - Prova de Recuperação Trimestral sobre Potenciação, Ângulos, Conjuntos, Plano Cartesiano,
Expressões algébricas e Valor numérico.
Observações importantes:
Todas as avaliações valem 10 pontos.
A prova de recuperação trimestral é obrigatória para quem teve nota inferior a 7,0 na prova 1 ou na prova
2. Para alunos com nota maior ou igual a 7,0 a prova de recuperação trimestral é opcional.
As notas das provas 1 e 2 podem ser substituídas pela nota da recuperação trimestral, prevalecendo a nota
maior.
O trabalho é realizado em aula, em grupo e com consulta ao material do grupo. Não há recuperação de
trabalho.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Temas feitos durante o trimestre (somatório valendo 10).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 10).
O cálculo da média do trimestre é feito pelo somatório das notas divididas pelo número de avaliações.

Média Trimestral = Prova 1 + Prova 2 + Trabalho + Temas + Hábitos e Atitudes
5

TURMA 82 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I (oficina)

15/03

Cariótipo humano

Prova I

23/03

Célula animal,
divisão celular.

Aula prática II

19/04

Identificação dos nutrientes

Prova II

04/05

Alimentação e sistema digestório

transporte

e
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Oratória

03/05

Distúrbios alimentares

(apresentação)
Recuperação
trimestral

Temas

Hábitos e atitudes

Célula, alimentação e sistema
digestório

17/05

Conforme
combinação com os
estudantes.
Perante
autoavaliação
juntamente com o
educador.

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
 Cálculo para fechar a média trimestral:
PI +PII + Oratória + API + APII + temas + HA
7

TURMA 82 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Trabalho
Prova

Data
12/03
12/04

Prova de Recuperação

19/04

Trabalho

24/05

Temas

Conforme combinações com
os estudantes.
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.

Hábitos e atitudes

Conteúdo
Iluminismo
Independência dos Estado
Unidos
Independência dos Estado
Unidos
Desigualdade Social na
América
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Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab + Temas + Ha
5

TURMA 82 – GEOGRAFIA
26/03/18– Trabalho 1: Processos Endógenos e Exógenos e a interação Antrópica.
19/04/18 – Trabalho 2 (em grupo): Nação e territorialidade.
14/05/18 – Prova: Tectônica de Placas, Processos Endógenos e Exógenos, Nação, Território, Constituição de
Fronteiras e Conflitos, Capitalismo.
21/05/18 - Atividade de Recuperação do Trimestre em aula.
Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 82 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
06/03 – Trabalho teórico sobre Futebol: vídeo.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Futebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
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Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 82 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
10/04 – Trabalho teórico sobre Basquetebol.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Basquetebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 82 – ENSINO RELIGIOSO
30/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências", valendo 10,0.
prazo estendido, valendo 7,0).

(07/05:

07/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz", valendo 10,0. (14/05 : prazo estendido,
valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido pelo
número de atividades realizadas.
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TURMA 82 – ARTE
06 e 07, 13e14 /03 – Monocromia, policromia e hachura– valor 1.0
22/03–Arte africana – valor 1.0
05/04 –Criação do sampler pagina 26 – valor 2.0
17e 18/04criar uma Mandala com argila valor 1,0
10/05 – Avaliação conteúdo do 1 trimestre valor 3.0
17/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.

TURMA 82 – LÍNGUA INGLESA

Prova 1: 13/4 - Texto e interpretação.
Prova 2: 11/5 - Gramática (pronomes possessivos, superlativos, so/such, passado simples).
Recuperação: 25/5 - Texto e gramática.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação:
- É permitido o uso do dicionário nas avaliações.
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9ºANO
TURMA 91 – LÍNGUA PORTUGUESA
05/04/18 - Prova I de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
12/04/18–Trabalho em grupos sobre livro “Copo vazio”, deMenalton Braff. O trabalho será feito em grupos e
deverá ser apresentado para a turma. A partir da leitura do livro os estudantes deverão apresentar um trabalho
a partir do assunto tratado, de forma criativa, que pode ser com teatro, dramatizações, maquetes, paródias,
poesias ou vídeos. Valor: 10,0.
10/05/18 – Prova II de Análise textual e análise linguística. Valor: 10,0.
17/05/18 - Prova sobre o livro “Jogos inocentes jogos”, de Ricardo Gomes. Valor: 10,0.
24/05/18 - Prova de recuperação. Substitui a notas mais baixas das provas I e II. Valor: 10,0.
Nota de Redação: As redações serão feitas eavaliadas ao longodo trimestre, durante as aulas, sempre fazendo o
rascunho, entregando para a correção e refazendo corrigindo os erros. Valor: 10,0.
Nota de hábitos e atitudes. Valor: 10,0.
Média final: Somar todas as notas e dividir por 6.

TURMA 91 – MATEMÁTICA
28/03/18 - Prova 1 sobre Potenciação e Radiciação.
08/05/18 - Prova 2 sobre Racionalização de denominadores e Equação incompleta do 2º grau.
22/05/18 - Prova de Recuperação Trimestral sobre Potenciação, Radiciação, Racionalização de
denominadores e Equação incompleta do 2º grau.
16/05/18 – Trabalho realizado em grupo e com consulta sobrePotenciação, Radiciação, Racionalização de
denominadores e Equação incompleta do 2º grau.
Observações importantes:
Todas as avaliações valem 10 pontos.
A prova de recuperação trimestral é obrigatória para quem teve nota inferior a 7,0 na prova 1 ou na
prova 2. Para alunos com nota maior ou igual a 7,0 a prova de recuperação trimestral é opcional.
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As notas das provas 1 e 2 podem ser substituídas pela nota da recuperação trimestral, prevalecendo a
nota maior.
O trabalho é realizado em aula, em grupo e com consulta ao material do grupo. Não há recuperação de
trabalho.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Temas feitos durante o trimestre (somatório valendo 10).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 10).
O cálculo da média do trimestre é feito pelo somatório das notas divididas pelo número de avaliações.

Média Trimestral = Prova 1 + Prova 2 + Trabalho + Temas + Hábitos e Atitudes
5

TURMA 91 – CIÊNCIAS
Tipo de Avaliação

Data

Conteúdo

Aula prática I

19/03

Mudanças de estado físico

Prova I

23/03

Mudanças de estado físico

Aula prática II

12/04

Movimento

Trabalho em grupo

27/04

Movimento e força

Prova II

04/05

Movimento e força

Recuperação
Trimestral

11/05

Mudanças
de
estados
físicos, movimento e força

Temas

Hábitos e atitudes

Conforme
combinação com os
estudantes.
Perante
autoavaliação
juntamente com o
educador.

Fique atento!
 Todas as avaliações valem 10 pontos.
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 Para realização da aula prática é obrigatório o uso do jaleco. Os estudantes que por algum motivo de
força maior não estiverem com o mesmo deverão ter uma justificativa por escrito na agenda para
realizar a atividade prática. Sem justificativa o estudante sem jaleco ficará na biblioteca realizando
atividade teórica sobre o mesmo assunto da atividade prática.
 As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota individual,
levando em consideração desde o momento da elaboração (postura, comprometimento) até a
apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do material elaborado).
 Cálculo para fechar a média trimestral:

PI +PII + Trabalho + API + APII + temas + HA
7

TURMA 91 – HISTÓRIA
Tipo de Avaliação
Prova
Prova de recuperação
Oratória
Trabalho
Hábitos e atitudes
Temas

Data
29/03

Conteúdo
Primeira Guerra Mundial

05/04
03/05

Primeira Guerra Mundial
Revoltas na Primeira
República
Fascismo

24/05
Perante autoavaliação
juntamente com o educador.
Conforme combinações com
os estudantes.

Fique atento!





Todas as avaliações valem 10 pontos.
As oratórias e trabalhos em grupo sempre serão realizados no período de aula, com nota
individual, levando em consideração desde o momento da elaboração (postura,
comprometimento) até a apresentação do mesmo (postura, domínio do conteúdo, qualidade do
material elaborado).
Cálculo para fechar a média trimestral:
PI + Oratória + Trab 1 + Trab 2 + Temas + Ha
6

TURMA 91 – GEOGRAFIA
28/03/18–Trabalho em aula sobre migrações na Europa (xenofobia e racismo)
25/04/18–Trabalho (em grupo) sobre urbanização.
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09/05/18 – Prova: Europa: demografia, pirâmides etárias, migrações, diversidade étnica, economia,
regionalização (capitalismo/socialismo)
16/05/18 - Atividade de Recuperação Trimestral.
Observações importantes:
A prova tem valor 4,0 pontos.
A atividade de recuperação trimestral é obrigatória e realizada em aula.
Os trabalhos serão sempre iniciados em aula com orientação prévia. Os trabalhos de pesquisa poderão
ser realizados em casa ou colégio no turno inverso (biblioteca mediante agendamento).Os trabalhos
individuais serão realizados em aula. Não há recuperação de trabalho. Tanto o trabalho individual como
o em grupo valem 2,0 pontos.
Além das avaliações acima, para cálculo da média do trimestre, são também considerados:
* Vistos no caderno e temas (somatório valendo 1,0).
*Hábitos e Atitudes (somatório valendo 1,0).
A média final é o somatório de todas as avaliações.

TURMA 91 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINAS
06/03 – Trabalho teórico sobre violência nos esportes: Debate sobre reportagens.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Basquetebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
Avaliação ao longo do trimestre - Participação prática em aula.
Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Valor: 10,00 pontos.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 91 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MENINOS
10/04 – Trabalho teórico sobre violência nos esportes: Debate sobre reportagens.
Valor: 10,00 pontos.
24/04 – Avaliação prática Basquetebol: Fundamentos e situações de jogo.
Valor: 10,0 pontos.
- Participação prática em aula.
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Valor: 10,0 pontos
- Hábitos e atitudes.
Somar as notas e dividir por 4.

TURMA 91 – ENSINO RELIGIOSO
24/04 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Violência - tipos, causas e consequências ", valendo 10,0.
(08/05: prazo estendido, valendo 7,0).
08/05 - Entrega da Pesquisa/Tema sobre "Cultura da Paz ", valendo 10,0. (15/05: prazo estendido,
valendo 7,0).
Obs.: 1) Hábitos e atitudes somam também 10,0. Computam uma nota para a média trimestral.
2) Atividades avaliativas (02 a 03) serão realizadas, durante o trimestre, conforme o andamento
dos conteúdos e realizadas, em sala de aula, num período, valendo 10,0 cada atividade.
3) Quando houver a necessidade de recuperação, em função de notas abaixo da média ou pela não
entrega de trabalhos, será encaminhada uma atividade de recuperação de nota. Inclusive para os estudantes
que não estiverem com nota abaixo da média e queiram levantar suas notas. Isso ocorrerá, conforme a
necessidade desta, nos dias 21/05 a 23/05.
A média trimestral é resultado da soma de todas as atividades avaliativas realizadas, dividido
pelo número de atividades realizadas.

TURMA 91 – ARTE
08/03 capa do portfólio – valor 1,0
22/03 e 05/04 – Trabalho colagem pop– valor 2.0
05/04 – fazer uma propaganda usando pág. 24 em grupo– valor 1.0
10/05 – Avaliação conteúdo do 1 trimestre sala valor 3.0
17/05 Recuperação- Entrega dos trabalhos não feitos no trimestre e um tema de pesquisa para entregar.
Obs. Além das avaliações acima, serão acrescidas para cálculo da média final.




Hábitos e atitudes – Valor -1.0.
Atividade em aula (1,0 cada), pequenos trabalhos (temas 1,0 cada) – valor total 10.0.
Critério para cálculo da média final: Somar as notas.
Informações gerais:
Trazer lápis de cor e canetinha todas as aulas.
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TURMA 91 – LÍNGUA INGLESA
Prova 1: 13/4 - Texto, interpretação e gramática ( presente simples x contínuo, passado simples x contínuo, will
x goingto, pronomes reflexivos e pronomes relativos) .
Prova 2: 11/5 - Texto, interpretação e gramática ( falsos cognatos, inglês Americano x Britânico, some/ any/ no,
must/ haveto/ should e palavras compostas/ pronúncias ( silentletters)).
Recuperação: 25/5 –Gramáticas das provas 1 e 2.
Trabalhos: durante as aulas.
Hábitos e atitudes.
Peso 10 cada avaliação.
Média do trimestre: somatório das avaliações dividido por 4.
Observação: É permitido o uso do dicionário nas avaliações.
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