COLÉGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA BIMESTRAL
Matemática

4° BIM

8º EFII

Profa.: Darlaine Rodrigues

Data da
Avaliação

Atividades
avaliativas

23/10

AV1

Conteúdo para Provas

Avaliação I –
Radiciação, Teorema de Pitágoras,
Porcentagem




20/11

AV2

Unidade 4– Capítulo 8.5
Unidade 4 – Capítulo 9.1
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

Princípio da Contagem
Probabilidade e juros Simples.



Unidade 4 – Capítulo
9.1,9.2 e 9.3
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
posteriormente
comunicado

4.0

Durante o
Bimestre
Durante o
Bimestre




Projeto
Interdisciplinar

será
enviada
mediante
um

1º Estudo Dirigido: Entregar dia 25/10, sendo que será entregue aos alunos no máximo até o dia
11/10.
2º Estudo Dirigido: Entregar dia 15/11, 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
Prof. Anderson

Data da
Avaliação

Atividades
avaliativas

24/10

AV1

Conteúdo para Provas

4º BIM

8ª EF

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Avaliação I

Pontos

10.0





21/11

AV2

Interpretação textual,
Charges,
Verbos anômalos, defectivos
e abundantes
Avaliação II

10.0

Interpretação textual,
Conto
Substantivo



Figuras de linguagem

Durante o
Bimestre

Atividades e tarefas

2.0

Durante o
Bimestre

Produção acadêmica

6.0

Durante o
Bimestre

Conceito e participação

2.0

4º BIM

8ª EM

Redação
Prof. Anderson

Data da
Avaliação

Atividades
avaliativas

24/10

AV1

Conteúdo para Provas

Tarefa/Trabalho/Pesquisa,
etc.

Avaliação I

Pontos

10.0

Produção textual: Apólogos
21/11

AV2

Avaliação II


10.0

Intervenção poética

Durante
o
Bimestre

Relatório de Leitura/projeto de
leitura

8.0

Durante
o
Bimestre

Atividades e tarefas

2.0

LÍNGUA INGLESA

-EFII

Professora: Gisele A. F. Souto Rocha
Data da Avaliação
24/10

November:
06;09;13;16;20.

Atividades
avaliativas
PROVA ÚNICA

TRABALHO
ACADÊMICO:
A Língua Inglesa e
a tecnologia.

Conteúdo para Provas
1) There was/
There were;
2) Possessive
Pronouns;
3) Why/ Because;
4) Review regular
and irregular
verbs.

Alunos desenvolverão
um aplicativo de apoio
linguístico para
aprendizagem do Inglês.
Grupos de 5 alunos, no
máximo.
Cada membro do grupo
deve contribuir com sua
fala na apresentação.
*Projeto simulador.

Tarefa/Trabalho/Pesquisa,etc.

Pontos

Serão repassados aos alunos
exercícios do livro, Xerox, caderno,
referentes ao conteúdo estudado
no intuito de enfatizar o mesmo e
estabelecer uma sólida
aprendizagem e ao mesmo tempo
estimulá-los à prática linguística do
idioma bem como visando o futuro
acadêmico quando se beneficiarão
das habilidades de escrita e leitura
em Inglês.
Apresentação em sala, oralmente, e
utilizando recursos audiovisuais.
Podem se valer de entrevistas,
situações onde o Inglês é
importante e o aplicativo pode ser
usado como ferramenta de apoio
linguístico. Podem trazer algum
recurso visual artesanalmente
fabricado.

10,0

6,0

Durante o Bimestre

PARTICIPAÇÃO

Disciplina, interesse pelas
aulas,
comportamento
respeitoso para com a
prof.ª e colegas.

Serão analisados o
comportamento, respeito e
disciplina em todas as aulas.

4,0

Durante o Bimestre

PORTFÓLIO/
CADERNO

Home Works, exercícios
em sala, livro e caderno.

Em todas as aulas serão pontuadas
as atividades e lançadas
posteriormente no SAD antes do
fechamento do bimestre.

4.0

Entrega até dia
30/11,
impreterivelmente

PRODUÇÃO
ACADÊMICA
(Trabalho digitado)
Os alunos do
grupo deverão
registrar passo a
passo o
desenvolvimento
do projeto. Além
de concluir
demonstrando sua
eficácia e como
este aplicativo
poderia ser útil
para aprendizagem
da língua.

Durante o Bimestre

ADAEH

Norma ABNT: Cover Page, Abstract, 4,0
development, conclusion (general),
bibliography.
Além das demais normas de
digitação exigidas para trabalhos
de cunho acadêmico.
*Só o Abstract e Conclusão em
Inglês.

Aula dada aula
estudada hoje

2,0

HISTÓRIA
Professor:

4° B

8º EFII

Emerson Peterson

Data da Pontos/ Tipo de Conteúdo para Provas
Avaliação Avaliação

Tarefa/Trabalho/Pesquisa

Pontos

25/10
QuartaFeira.

AV1:
10 pontos.

Avaliação I-Capítulo 10 do
Livro Didático.
Tema:
Revoluções
e
Unificações na Europa do
Século XIX.

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 11 do
Livro Didático.
Tema: Segundo Reinado:
Política Interna e Externa.

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

Durante o
Bimestre.

TR1
Portfólio e
Participação:
4.0 pontos.

Portfólio e Participação:
Bimestral.

Durante o
Bimestre.

Produção
Acadêmica:
4.0 pontos.

Produção Acadêmica:
Bimestral.

Durante o
Bimestre.

Disciplina:
2.0 pontos.

Disciplina: Bimestral.

06/12
QuartaFeira.

RB
10 pontos.

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

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. Por favor,
acompanhem as atividades de seu filho.
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.
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

10.0

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 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. O Portfólio está sujeito a mudanças, mas toda mudança será avisada com antecedência. 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

8º EFII

Tarefa/Trabalho/Pesquisa, etc.

Avaliação I

Pontos

10.0



23/11

Genética (Conceitos de
genética, 1ª e 2ª Lei de
Mendel)
Avaliação II

AV2



6.0

Sistema Reprodutor

Durante o
Bimestre

Caderno, exercícios de sala e livro
organizados.

3.0

Durante o
Bimestre

Produção Acadêmica

10.0

Ponto disciplinar

1.0

GEOGRAFIA
Professor: Fabio Cunha

Data da
Avaliação

Pontos
AV1:

27/10
AV2:

24/11

Durante o
Bimestre
Durante o
Bimestre

06/12

Conteúdo para Provas

4° B

8º EFII

Tarefa/Trabalho/Pesquisa,etc.

Pontos

Durante o bimestre será proposto:
10.0
 Exercícios do livro (em sala e para casa)
 Pesquisas
Globalização
 Trabalhos
Integração dos lugares no
 É fundamental que os responsáveis
mundo globalizado.
pelo (a) aluno (a) acompanhem seu
desempenho nos estudos.
Durante o bimestre será proposto:
Avaliação Bimestral II
10.0
 Exercícios do livro (em sala e para casa)
 Pesquisas
Globalização e sociedade.
 Trabalhos
Globalização e consumo.
 É fundamental que os responsáveis
pelo (a) aluno (a) acompanhem seu
desempenho nos estudos.
Distribuição de Pontos TR1
Projeto: Portfólio
Caderno completo com exercícios, conteúdos, 3.0
pesquisas.

Avaliação Bimestral I

Trabalho Bimestral

Procedimento: Reavaliação
Bimestral.
Conteúdo: Avaliação I e II

Trabalho em grupo: Integração econômica e
cultural
4.0
Coordenador disciplinar
1.0
10.0
Substitui a menor nota das avaliações

