COLÉGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE

Cronograma Bimestral
Matemática

4° BIM

6º EFII

Profa.: Darlaine Rodrigues

Data da Avaliação

Atividades
avaliativas

23/10

AV1

Conteúdo para Provas

Avaliação I –
Potência, Raíz e Expressões
numéricas


20/11

AV2

Unidade 3– Capítulo
7.4
 Unidade 4 – Capítulo
8.1 e 8.2
 Terá um material de
apoio à parte, favor
verificar no caderno.
Avaliação II –

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Pontos

Durante todo o bimestre estarei
distribuindo os exercícios do livro
para serem feitos tanto em casa
quanto em sala de aula. Também irei
propor exercícios relacionados com o
conteúdo programado. Deste modo
peço que verifiquem atentamente o
caderno e o livro de seus filhos.

10.0

10.0

Moda, média e porcentagem e
números decimais



Unidade 4 – Capítulo
9.2;9.3 e 9.4
Terá um material de
apoio à parte, favor
verificar no caderno.

Durante o Bimestre

Portfólio

Verificar material em anexo e as
datas.

2.0

Durante o Bimestre

Estudos dirigidos

Verificar material em anexo e as
datas.

3.0

Coordenador disciplinar

1.0

Orientação será enviada
posteriormente mediante um
comunicado

4.0

Durante o Bimestre
Durante o Bimestre




Projeto
Interdisciplinar

1º Estudo Dirigido: Entregar dia 27/10, sendo que será entregue aos alunos no máximo até o dia 10/10.
2º Estudo Dirigido: Entregar dia 17/11, sendo que será entregue aos alunos no máximo até dia 31/10.
Cada estudo Dirigido deve ser entregue em folha separada e com capa (seguindo o modelo abaixo):

Modelo da Capa: Não é necessário ser em folha impressa, mas deve seguir o parâmetro abaixo.
Colégio Adventista de Belo Horizonte

Estudo Dirigido / lista
De
Matemática
Nome:
Turma:
Professora:
Data de Entrega:

Portfólio

Este é um projeto proposto para auxilio de organização e disciplina escolar do estudante.
Todas as aulas serão enumeradas e terão um roteiro básico que será anotado pelos alunos em seus cadernos.
Abaixo segue o exemplo do roteiro que estará no caderno de cada aluno:
Colégio Adventista de Belo Horizonte
Aula 01: Fração / Data: 04/01/2017
Atividade: Exercícios do livro: 1 ao 13/ páginas: 105 e 106
Atividade Tarefa de Casa: Exercícios expostos no quadro.
Resumo da aula: Folha em anexo que deverá ser colada no caderno
Data da conferência das atividades (Visto):
1. Dia: 12/12 aula 01 à aula 50. Todas as atividades deverão estar completas tanto as do caderno
quanto as do livro, além das provas 1 e 2 estarem coladas no caderno.
Observação importante: A apresentação das atividades somente será aceita em datas posteriores mediante
apresentação de atestado médico ou uma justificativa plausível.

PORTUGUÊS
Professor:

4° BIM 6º EFII

VITOR LUCAS
Data da
Avaliação

Pontos

AV1

Conteúdo para Provas

Interpretação textual
Numerais
Artigos

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Pontos

Durante o bimestre serão realizados exercícios
 Do livro em sala de aula e em casa;
 Relacionados ao conteúdo programado;
 De interpretação textual.
Deste modo, solicita-se a verificação constante do
caderno e do livro.

10.0

AV2

Durante o bimestre serão realizados exercícios
 Do livro em sala de aula e em casa;
 Relacionados ao conteúdo programado;
 De interpretação textual.
Deste modo, solicita-se a verificação constante do
caderno e do livro.

Interpretação textual
Preposição
Conjunção

TR1

10.0

10.0
Distribuição de Pontos TR1

Durante o Bimestre

Portfólio

6.0

Durante o Bimestre

Ditado

2.0

Durante o Bimestre

Projeto "Pés na Terra, olhos no Céu"

2.0

Procedimento:
Reavaliação
Conteúdo: Avaliação I e Avaliação II
Bimestral (RB)
Data da conferência das atividades (Visto):

Substitui a pior nota das avaliações

10.0

No dia de olhar o caderno, os vistos serão contados e as provas 1 e 2 deverão estar coladas, assinadas pelo
responsável.
Observação: Qualquer alteração sobre a distribuição dos pontos, os responsáveis serão avisados com antecedência.

REDAÇÃO

4° B 6º EFII

Professor:
VITOR LUCAS
Data da
Entrega da
Avaliação

Pontos

AV1

Conteúdo para Provas

Produção de texto 7
Almanaque: Unidade 4.1

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Pontos

Durante o bimestre serão realizados exercícios
 Do livro em sala de aula e em casa;
 Relacionados ao conteúdo programado;
 De interpretação textual.
Deste modo, solicita-se a verificação constante do
caderno e do livro.

10.0

A avaliação AV2 acontecerá em duas fases.

AV2.1

Produção de texto 8
Almanaque: Unidade 4.2

Durante o bimestre serão realizados exercícios
 Do livro em sala de aula e em casa;
 Relacionados ao conteúdo programado;
 De interpretação textual.
Deste modo, solicita-se a verificação constante do
caderno e do livro.

AV2.2

Exercícios propostos do livro
"Oficina de Escritores"

Exercícios do livro "Oficina de Escritores"

5.0

5.0

TR1

10.0
Distribuição de Pontos TR1

Durante o Bimestre

Projeto de Leitura

3.0

Durante o Bimestre

Portfólio

5.0

Durante o Bimestre

Projeto "Pés na Terra, olhos no Céu"

2.0

As avaliações de Produção Textual deverão ser entregues no dia avaliação de Português.
Não serão aceitas avaliações fora do prazo, exceto em caso de atestado médico.
Observação: Qualquer alteração sobre a distribuição dos pontos, os responsáveis serão avisados com antecedência.

Língua Inglesa

4º BIM

6º EFII

Profa.: Raquel Almeida
Data da
Avaliação

Atividades
avaliativas

24/10

AV1

Conteúdo para Provas

Avaliação I –



21/11

AV2

Unit 7 – Página 89 a 96
Atividades do caderno a partir do
4º Bimestre
 What time is it?
 What are you doing?
 Present Continuous
 Preposition of place (on, in,
between, under)
Avaliação II –


Durante o
Bimestre

Homework

Tarefa/Trabalho/Pesquisa,
etc.

Unit 7 e 8 – Página 89 a 106 do
livro.
 Review Units 7 and 8 – Página 107
a 112.
 Atividades do caderno a partir do
4º Bimestre
 What time is it?
 What are you doing?
 Present Continuous
 Preposition of place (on, in,
between, under)
 How is the weather today?
 Seasons of the year
 Verb to like (affirmative /
negative)
Todo Homework (dever de casa) enviado
no caderno vale nota e deve ser
apresentado na aula seguinte. Todos eles
totalizarão 10,0.

Pontos

10.0
Durante o bimestre serão
realizados exercícios do livro
e no caderno. Deste modo,
solicita-se a verificação
constante do caderno e do
livro.

10.0
Durante o bimestre serão
realizados exercícios do livro
e no caderno. Deste modo,
solicita-se a verificação
constante do caderno e do
livro.

Só receberão esta pontuação
os
alunos
que
se
comprometerem
à
apresentar a tarefa sem
atrasos.

10.0

HISTÓRIA
Professor:

4° B

6º EFII

Emerson Peterson
Data da
Avaliação

Pontos/
Conteúdo para Provas
Tipo de
Avaliação

Tarefa/Trabalho/Pesquisa

Pontos

25/10
QuartaFeira.

AV1:
10 pontos.

Avaliação I-Capítulo 10 do
Livro Didático. Da página 182
até 192.
Roma: Da Origem até
Guerras Púnicas.

Durante todo o bimestre estarei distribuindo os
exercícios do livro para serem feitos tanto em casa
como em sala de aula. Deste modo peço que
verifiquem atentamente o caderno e o livro de seus
filhos.

10.0

22/11
QuartaFeira.

AV2:
10 pontos.

Avaliação II-Capítulo 10 do
Livro Didático. Da página 193
até 207.
Roma: Da Crise na República
Romana até bárbaros.

Durante todo o bimestre estarei distribuindo os
exercícios do livro para serem feitos tanto em casa
como em sala de aula. Deste modo peço que
verifiquem atentamente o caderno e o livro de seus
filhos.

10.0

Portfólio e
Bimestral.

Portfólio: Serão avaliados os Livros Didáticos para a
obtenção total dos pontos. Só obterá os pontos totais
o aluno que tiver todas as atividades em dia. Será
avaliado também o desenvolvimento intelectual do
aluno sobre o tema abordado em sala de aula de todo
o bimestre em curso. Para isso serão dadas
atividades em todas as aulas de História e corrigidas
na aula seguinte. Acompanhem as atividades de seu
filho (a) por favor.
A Produção Acadêmica terá um roteiro que será
enviado com dias de antecedência aos alunos para
que os pais os ajudem no trabalho e possam cumprir
com excelência o que se pede no roteiro do mesmo.
Tudo estará detalhado no roteiro de como se deve
fazer esse trabalho que será pedido ao aluno.

Durante o
Bimestre.

TR1
Portfólio e
Participaçã
o:
4.0 pontos.

Participação:

Durante o
Bimestre.

Produção
Acadêmica
:
4.0 pontos.

Produção
Bimestral.

Acadêmica:

Durante o
Bimestre.

Disciplina:
2.0 pontos.

Disciplina: Bimestral.

06/12
QuartaFeira.

RB
10 pontos.

O Professor estará avaliando o aluno em seu aspecto
disciplinar em toda sua vida escolar durante o
bimestre.
Substitui a menor nota das avaliações.

10.0
4.0

4.0

2.0

Procedimento: Reavaliação
10.0
Bimestral.
Conteúdo: Avaliação I e
Avaliação II.
Portfólio: O Livro Didático será avaliado no final do bimestre em curso. A data da Revisão Bimestral do Livro Didático será na semana
de Recuperação Bimestral, ou seja, entre os dias 04/12/2017 e 07/12/2017. Observação: A apresentação do Livro Didático ou a
entrega do Trabalho Bimestral somente será aceita em datas posteriores mediante apresentação de atestado médico ou uma
justificativa plausível. E o Portfólio está sujeito a mudanças, mas toda mudança será avisada com antecedência a vós. Obrigado.

“Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13”.

Ciências
Profa.: Débora Valverde

Data da
Avaliação

Atividades
avaliativas

26/10

AV1

Conteúdo para Provas

4º BIM

6º EFII

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Avaliação I –

Pontos

10.0



23/11

AV2

Solo: camadas da Terra,
rochas e minerais
Avaliação II –




10.0

Solo: composição, tipos e
doenças
transmissíveis
pelo solo;
Ecologia

Durante o
Bimestre

Caderno organizado e exercícios de
sala.

3.0

Durante o
Bimestre

Produção Acadêmica

6.0

Coordenador disciplinar

1.0

Geografia
Professor: Fabio Cunha

Data da
Avaliação

Pontos
AV1:

27/10

AV2:

24/11

Conteúdo para Provas

Avaliação Bimestral I
Dinâmica atmosférica
Sistema climático da Terra
Composição atmosférica
Elementos climáticos
Fatores climáticos

Avaliação Bimestral II
Climas da Terra
Paisagens vegetais da Terra
Ação humana sobre os
biomas
Questões ambientais

4° B

6º EFII

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Pontos
10.0

Durante o bimestre será proposto:
 Exercícios do livro (em sala e para casa)
 Pesquisas
 Trabalhos
 É fundamental que os responsáveis
do(a) aluno(a) acompanhem seu
desempenho nos estudos.

10.0
Durante o bimestre será proposto:
 Exercícios do livro (em sala e para casa)
 Pesquisas
 Trabalhos
 É fundamental que os responsáveis do
(a) aluno (a) acompanhem seu
desempenho nos estudos.

TR1

10.0
Distribuição de Pontos TR1

Durante o
Bimestre
Durante o
Bimestre

06/12

Projeto: Portfólio

Caderno completo com exercícios, conteúdos, 3.0
pesquisas.

Trabalho Bimestral

Problemas ambientais: o roteiro do trabalho
será passado aos alunos em sala de aula.

6.0

Coordenador disciplinar
Substitui a menor nota das avaliações

1.0

Procedimento: Reavaliação
Bimestral.
Conteúdo: Avaliação I e Avaliação II

Obs. Sujeito a alterações.

10.0

