INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
Escola de Ensino Fundamental e Médio
Rua Irmã Capelli, 41 – Centro – CEP 78916-320

FONE: (69) 3026-4853 /9831-5000
CNPJ 05.898.754/0001 –24 Porto Velho - RO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES 1º TRIMESTE 2020
Componente Curricular

Conteúdo

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Já foi realizada.
Língua Portuguesa
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pela atividade sobre o livro Preconceito Linguístico enviada no
dia 11/05.
PROVA GLOBAL- Elementos da comunicação, funções da linguagem e interpretação textual.
LITERATURA
ATIVIDADE DIVERSIFICA- Já foi realizada.
PROVA PARCIAL- Resenha sobre o texto paradidático O Alienista, Machado de Assis.
PROVA GLOBAL.- Interpretação de texto literário. Texto literário e texto não literário. Poema e prosa.

Componente Curricular

Redação

Conteúdo

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Serão avaliados pela resenha do filme realizada no dia 30/04. Os
alunos que ainda não entregaram ainda podem fazê-lo. Até o dia 23/05.
PROVA PARCIAL- Resenha sobre um álbum musical.
PROVA GLOBAL- Produção de texto dissertativo.

Componente Curricular

Educação Física

Conteúdo

Atividade Avaliativa: Conforme atividades propostas.
Avaliação Parcial: A nota será conforme a descrição e produção das atividades enviadas, escrita ou
digitada nos seus respectivos assuntos.
Avaliação Global: ( TRABALHO) Síntese dos Temas enviados dentro de suas criatividades

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Responder os exercícios interativos no portal EDB dos capítulos 01, 02,
03, 04. Quem não possui acesso ao portal responderá os Exercícios do livro físico dos
capítulos 01, 02, 03, 04 e enviará para o google classroom de sua turma. (vale 2,0 pontos)
GEOGRAFIA
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir da resolução de uma
atividade de revisão dos conteúdos para a avaliação global que estará disponível no google
classroom a partir do dia 15/05 e deverá ser entregue até dia 29/05 (vale 3,0 pontos)
Avaliação Global: Conteúdos dos capítulos 01( Geografia uma ciência que estuda a terra)) e
Capítulo 02( Terra Formação Natural) Vale 5,0 pontos.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades
produzidas durante o período de aulas remotas.

MATEMÁTICA

Avaliação Parcial: Elaborar um mapa Conceitual para cada conteúdo estudado .
Os conteúdos são :
 Estatística ( Tabelas e gráficos )
 Conjuntos ( Tipos de conjuntos ; Relação de pertinência ; Relação de inclusão –subconjuntos;
Operações com conjuntos; Problemas envolvendo quantidade de elementos de conjuntos
finitos; Conjuntos numéricos ; Intervalos )
Avaliação Global: Conjuntos ( Tipos de conjuntos ; Relação de pertinência ; Relação de inclusão –
subconjuntos; Operações com conjuntos; Conjuntos numéricos ; Intervalos ) .

Componente Curricular

Conteúdo
Atividade diversificada: Interação do aluno em relação as atividades produzidas durante o período de aulas
Remotas.
Valor: 2,0
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades produzidas
durante o período de aulas remotas. Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até a
data que será definida pelo professor.

Filosofia
Prazo: 08/06

Valor: 3,0

Avaliação Globa l: Pensamento mítico e filosófico; Tales o principio é a água; Anaximandro e
Anaxímenes; Heráclito: o princípio é o devir; Pitágoras: o princípio é o número; Parmênides: o
princípio é o ser; Zenão: a mudança é um engano; Empédocles e as quatros raízes; Anaxágora: tudo
é mistura; Leucipo e Demócrito : as coisas são formadas por átomos.
Valor: 5,0

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Interação do aluno em relação as atividades produzidas durante o período de aulas
Remotas.
Valor: 2,0
Sociologia
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades produzidas
durante o período de aulas remotas. Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até a
data que será definida pelo professor.
Prazo: 08/06

Valor: 3,0

Avaliação Global:
 A queda da burguesia e a vitória do proletário são igualmente inevitáveis – Karl Marx
 A sociedade assim como o corpo humano, tem partes, necessidades e funcionamento inter-







relacionados – Émile Durkheim
A jaula de ferro da racionalidade
Max Weber: Muitos dos problemas pessoais devem ser entendidos em termos de questões
públicas – Charles Wright Mills
Dê às atividades corriqueiras a mesma atenção dada aos eventos extraordinário – Harold
Garfikel
Onde há poder, há resistência – Michel Foucault
O gênero é um tipo de imitação para o qual não há um original – Judith Butler

Valor: 5,0

Componente Curricular

Conteúdo
Atividade diversificada: Trabalho em formato digitado sobre o tema “Personality adjectives
- Appearance”

Língua Inglesa

Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades produzidas
durante o período de aulas remotas. Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até a
data que será definida pelo professor.
Avaliação Global: Conteúdos das Unit 01 e 02.

Componente Curricular

História

Conteúdo

Atividade diversificada: A nota das atividades diversificadas será computada a partir das
atividades produzidas durante o período de aulas remotas. Os alunos que ainda não entregaram
poderão entregar até a data que será definida pelo professor.
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada por uma atividade disponível na plataforma da Ed
Avaliação Global: Os indianos. Os chineses

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Atividades desenvolvidas ao longo do trimestre.
Química

Avaliação Parcial:
Parte 1: Pesquisa e apresentação sobre processos de separação de mistura.
Parte 2: Produção do vídeo sobre átomos, elementos, moléculas e substâncias.
Parte 3: Atividade avaliativa sobre os modelos atômicos.
Avaliação Global: Densidade, substância pura e mistura, mistura homogênea e heterogênea,
estados físicos da matéria e modelos atômicos.

Componente Curricular

Ensino Religioso

Conteúdo
Atividades diversificadas: Atividades diversificadas solicitadas desde o início do trimestre,
conforme abaixo:
 09/03 – Roda de Conversa: Onde está a nossa felicidade?*
 30/03 – O que vem depois?
 06/04 – Uma história que vale a pena conhecer
 29/04 – Fascinados pelo mistério
 Interação no Google Classroom em cada aula
Avaliação Parcial:
Atividade de pesquisa: A busca pela felicidade segundo as religiões (Google Classroom)*
Obs.: O prazo será estendido para aqueles que não fizeram a atividade até o dia 26/05.
Avaliação Global:
UNIDADE 1 – ESPLENDOR DE NOSSA ORIGEM
Cap. 1 – De onde viemos?
Cap. 2 – Onde está nossa felicidade?
Cap. 3 – Existe um depois?
Cap. 4 – Uma história que vale a pena conhecer

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Actividades de las páginas: 18-19; 23-24; 37-39; 41;
(Gramática en uso)
Língua Espanhola

Avaliação Parcial: Lectura en las selectividades, págs. 48-51.
Avaliação Global: El Alfabeto; Los verbos regulares en presente de indicativo; los verbos
irregulares Ser y Estar; Verbos Haber y tenere; los Pronombres Interrogativos.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Atividade postada no google classroom sobre as Leis de Newton (1,0 ponto) o outro
ponto foi de atividade feita em sala antes da pandemia.
Física
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades produzidas
durante o período de aulas remotas. Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até a
data que será definida pelo professor.
Avaliação Global: Velocidade média, Movimento uniforme e aceleração média.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: A nota será computada a partir das atividades produzidas durante o período de aulas rem
Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até o dia 22/05/2020.

ARTE

Avaliação Parcial: Trabalho- “O Corpo Humano na Arte”. Com base na antiga arte Egípcia e
instruções da professora, o aluno conhecerá sobre o Projeto Genoma Humano(PGH) e fará
desenhos para representação do corpo humano. Entregar até o dia 30/05/2020.
Avaliação Global: Sítios Arqueológicos/ Arte Mesopotâmia: Os Sumérios, os Assírios e os
Babilônios (Hamurabi, invenção escrita, Gilgamesh...) / Vídeos e textos sobre a Arte Egípcia: O
Nascimento cultural Egípcio, Arte Canônica, Arte Funerária, Templos, O Livro dos Mortos, A Arte do
Período de Amarna.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Atividade realizada no portal edebê.
Biologia

Avaliação Parcial: Trabalho sobre os Biomas Brasileiros (Mapa conceitual).
Avaliação Global: Relações ecológicas (Capítulo 5).

