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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES 1º TRIMESTE 2020
Componente Curricular

Língua Portuguesa

Literatura

Componente Curricular

Redação

Conteúdo

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Atividade sobre o livro a Língua de Eulália.
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pelas atividades dos dias 23/04, 06/05 e 13/05.
PROVA GLOBAL- Substantivos, interjeição e verbos.

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Serão avaliados pelas atividades do dia 04/05 e 11/05.
PROVA PARCIAL- Fazer uma resenha sobre o livro paradidático A luneta mágica, Joaquim Manuel
Macedo.
PROVA GLOBAL- Romantismo.

Conteúdo

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Já foi realizada.
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pela atividade do dia 22/04 sobre proposta de intervenção.
PROVA GLOBAL- Produção de texto dissertativo.

Componente Curricular

Educação Física

Conteúdo

Atividade Avaliativa: A partir das 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

GEOGRAFIA

Conteúdo

Atividade diversificada: Responder os exercícios interativos no portal EDB dos capítulos
01,02,03,04. Quem não possui o acesso ao portal responderá os exercícios do livro físico capítulos 01,02,03,04 e en
de sua turma(vale 2,0
Pontos)
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada a partir da resolução de uma Atividade de
revisão dos conteúdos para avaliação global que estará disponível no google cassroom a partir do dia
15/05 e deverá ser entregue até a data de 29/05. (vale 3,0 pontos)
Avaliação Global: Capítulo 01(Brasil: território e aspectos naturais), Capítulo 02(Aspectos naturais:
Geologia, relevo e solos) vale 5,0 pontos

Componente Curricular

MATEMÁTICA

Conteúdo

Atividade diversificada: A nota da avaliação parcial será computada a partir das atividades produzidas
durante o período de aulas remotas.
Avaliação Parcial: Elaborar um mapa Conceitual para cada conteúdo estudado .
Os conteúdos são :
 Estatística ( Alguns termos estatísticos ; População e amostra, censo e amostragem ; Representação
de dados estatísticos ; Agrupamentos em classes ; Medidas de tendência central: média, moda e
mediana ; Medidas de dispersão: variância e desvio padrão )
 Funções trigonométricas ( Arcos de circunferência ; Ciclo trigonométrico )
Avaliação Global: Funções trigonométricas ( Arcos de circunferência ; Ciclo trigonométrico )

Componente Curricular

Conteúdo
Atividade diversificada: Interação do aluno em relação as atividades produzidas durante o período de aulas
Remotas. Valor: 2,0

Filosofia

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 Globa l: Diógenes e a liberdade; Epicuro: o prazer e a felicidade; Pirro e o ceticismo: Dez
argumentos contra a verdade; Os Estóicos Zenão: vive conforme a natureza ou seja, conforme a virtude;
Sêneca: como curar o desassossego; Sêneca: A vantagem de ser espontâneo; Marco Aurélio: Olha dentro
de ti: aí se encontra a fonte do bem.
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
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

Sociologia

Avaliação Global Valor: (5,0)
 O interesse dos homens no patriarcado está condensado na masculinidade hegemônica – R.W. Connel;
 Mulheres Brancas têm sido cúmplices no pratriarcado capitalista da supremacia braça imperialista – Bell
 O conceito de “patriarcado” é indispensável para uma análise da desigualdade de gênero – Sylvia Walby
 Acuso amplamente a burguesia de assassinato social – Friedrich Engels
 O problema do século XX é o problema da linha de cor – W.E.B. Du
 Bois
 Os pobres são excluídos dos padrões de vida comuns, dos costumes e das atividades da vida- Peter
Townsend
 O senso do lugar de alguém – Pierre Bourdieu

Componente Curricular

Conteúdo
Atividade diversificada: Trabalho em formato digitado, sobre o conteúdo: “Places do to see –
Adjectives to describe cities”

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 07 e 08.

Componente Curricular

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.
História
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada por uma atividade disponível na
plataforma da Edebê. Tema: As reformas religiosas.
Avaliação Global: O mercantilismo. O pioneirismo português. Os Maias. Os Astecas.

Componente Curricular

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.
História de Rondônia
Avaliação Parcial: A nota da avaliação parcial será computada por um trabalho. Tema: Os europeus na
Amazônia no século XVI.
Avaliação Global: O Primeiro Ciclo da Borracha.

Componente Curricular

Química

Conteúdo

Atividade diversificada: Atividade avaliativa sobre soluções químicas
Avaliação Parcial: Atividades desenvolvidas ao longo do trimestre.
Avaliação Global: Cálculo estequiométrico e soluções químicas

Componente Curricular

Ensino Religioso

Conteúdo

Atividades diversificadas: Atividades diversificadas solicitadas desde o início do trimestre, conforme
abaixo:
 05/04 – Jesus não é uma invenção da Igreja
 07/04 – Como o Cristianismo ganhou forma
 19/05 – A importância dos símbolos
 Interação no Google Classroom em cada aula
Avaliação Parcial:
Atividade de pesquisa: Textos Sagrados (Google Classroom)*
Obs.: O prazo será estendido para aqueles que não fizeram a atividade até o dia 26/05.
Avaliação Global:
UNIDADE 1 – TEXTOS SAGRADOS NAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS: ORIGEM E FINALIDADE
Cap. 1 – Como surgiram e para que servem os textos sagrados?
Cap. 2 – Ciência e religião: respostas que se complementam
Cap. 3 – Jesus não é uma invenção da igreja
Cap. 4 – Como o cristianismo ganhou forma?

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Actividades de las páginas: 19-23; 30; 38-39;46
(Gramática en uso)
Língua Espanhola

Avaliação Parcial: Criar mapa conceitual sobre El Paraguay baseando-se no texto das páginas 13-16
Avaliação Global: Los elementos Cohesivos: Pronombres personales; posesivos y demostrativos; Las
expresiones de localización; los sufijos –dad y –tad y los adjetivos.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Realizada semana passada, pesquisa sobre o fóssil humano mais antigo da
América do Sul.
Biologia
Avaliação Parcial: Atividade realizada no portal edebê semana que vem. Sobre Evolução humana.
Avaliação Global: Especiação e Evolução Humana (Capítulo 4)
Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Pesquisa sobre as descobertas de alguns Físicos para a ciência.

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: Escalas termométricas e dilatação térmica.

