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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AVALIAÇÕES 1º TRIMESTE 2020
Componente Curricular

Língua Portuguesa

Literatura

Componente Curricular

Redação

Conteúdo

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Já foi realizada.
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pelas atividades do revisional Aula 1 e 2.
PROVA GLOBAL- Interpretação textual. Questões do ENEM.

ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Já foi realizada.
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pela atividade do dia 13/05.
PROVA GLOBAL- Vanguardas europeias e interpretação de texto poético.

Conteúdo
ATIVIDADE DIVERSIFICADA- Já foi realizada.
PROVA PARCIAL- Serão avaliados pela atividade do dia 11/05.
PROVA GLOBAL- Produção de texto dissertativo.

Componente Curricular

Educação Física

Conteúdo

Atividade Avaliativa: De acordo com as atividades solicitadas.
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 o acesso ao portal responderá os exercícios do livro físico 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 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(Limites e Fronteiras) Capítulo 02(A reorganização do espaço
mundial) 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 :
 Matemática Financeira ( Termos usados na matemática financeira ; Porcentagem ; Juros
Simples ; Juros Compostos )
 Geometria analítica ( Sistema cartesiano ortogonal ; Distância entre dois pontos ;
Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta )


Componente Curricular

Avaliação Global: Geometria analítica ( Sistema cartesiano ortogonal ; Distância entre dois
pontos ; Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta )
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 Global : 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.
Data: 29/05/2020
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:
 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.
Valor: 5,0

Componente Curricular

Língua Inglesa

Conteúdo
Atividade diversificada: Trabalho em formato digitado. Tema: Cognatos e falsos cognatos
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 (simple present, present continuous, simple past, past
continuous).

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 rebeliões regenciais.
Avaliação Global: O primeiro Reinado. O Café. A unificação italiana. A unificação alemã

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:
Borracha.

A nota da avaliação parcial será computada por um trabalho. Tema: O Soldado da

Avaliação Global: O Forte Príncipe da Beira.

Componente Curricular

Ensino Religioso

Conteúdo

Atividades diversificadas: Atividades diversificadas solicitadas desde o início do trimestre, conforme
abaixo:
 31/03 – O incognoscível conhecido
 28/04 – A árvore da vida
 Interação no Google Classroom em cada aula
Avaliação Parcial:
Atividade de pesquisa: A experiência de fé (Google Classroom):
- Escolher uma personalidade que tenha vivenciado uma grande experiência de fé em alguma
religião (pode ser um santo, um padre, pastor, sacerdote, monge, líder de outras religiões, etc.)
- Pesquisar a história de vida dessa liderança, dando destaque às experiências que marcaram a
sua fé.
Obs.: O prazo para a realização da atividade será até o dia 26/05.
Avaliação Global:
UNIDADE 1 – NO MUNDO DOS MISTÉRIOS
Cap. 1 – Um fenômeno enigmático
Cap. 2 – O misterioso e inexplicável, explicado
Cap. 3 - O incognoscível conhecível
Cap. 4 – A experiência decisiva

Componente Curricular

Química

Conteúdo
Atividade diversificada: Trabalho experimental sobre produção de energia elétrica e pesquisa e
apresentação sobre galvanoplastia.
Avaliação Parcial: Atividades desenvolvidas ao longo do trimestre.
Avaliação Global: Oxirredução, pilhas e eletrólise.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Actividades de las páginas: 14-15; 32-33; 38;
(Gramática en uso)
Língua Espanhola

Avaliação Parcial: Lectura en las selectividades, págs. 44-47.
Avaliação Global: El condicional simple; Los adjetivos; Lectura e interpretación de textos (modelos de
Enem)

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Pesquisa sobre os processos de eletrização.
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: Campo elétrico, Lei de Ohm e associação de resistores.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: A nota será computada a partir das atividades produzidas durante o período de aulas re
Os alunos que ainda não entregaram poderão entregar até o dia 22/05/2020.
ARTE
Avaliação Parcial: Trabalho- A Linguagem do mangá (Histórias em quadrinhos japonesas, que
abordam temas variados) que foi utilizada pelo artista Kiji Nakazawa (1939) para contar como vivia em
Hiroshima e como sobreviveu a 1ª bomba nuclear. Baseado no mangá o aluno deverá criar uma história
em quadrinhos e contar sobre a nossa atual guerra contra o Covid19, as circunstancias que o mundo vive
por conta da pandemia, etc. Entregar até o dia 30/05/2020.
Avaliação Global: Arte e Sociedade: Depois da 1ªGuerra Mundial, obra “Guernica” de Pablo Picasso,
/Arte e Sociedade no Brasil: Tarsila do Amaral e pintura os operários, A Política Cultural de Getúlio
Vargas, A Era do Rádio. / Arte Depois da Guerra: Kiji Nakazawa, Arte o mangá/ Neorrealismo: Produções
Cinematográficas/ Pintura dos artistas: Francis Bacon e Jean Dubuffet. / Uma revolução na Psiquiatria
Brasileira: ateliês de pintura e modelagem. / A Companhia Cinematográfica chamada Vera Cruz.

Componente Curricular

Conteúdo

Atividade diversificada: Trabalho apresentado em sala de aula sobre células.
Biologia

Avaliação Parcial: Mapa conceitual Sobre compartimentos Intracelulares II.
Avaliação Global: Revestimento e Sustentação da célula e Compartimentos intracelulares I.

