
 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

6º A 

 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

CIÊNCIAS (1º) Capítulo 1; Organização do corpo humano/Capítulo 2; O corpo em 

movimento/Capítulo 3; Sistema de controles. 

MATEMÁTICA (3º) Múltiplos e divisores/Valores Desconhecidos/Tabelas e gráficos/Formas 
espaciais. 

21.07 
(Terça-feira) 

HISTÓRIA (2º) Organização Política e Cultural da Grécia/Atenas e Esparta /Guerras 

Helênicas/Helenismo. 

ESPANHOL (3º) Pastes do corpo, características físicas, verbos( ser, estar, tener e llevar) 
/Adjetivos, vocabulário: roupas, substantivos, cores 

22.07 
(Quarta-feira) 

PORTUGUÊS (1º) Alfabeto, fonema, onomatopeia, encontro vocálico, consonantal e dígrafo, 
sílaba e acentuação/ mau/mal, sessão/seção, mas/mais, onde/aonde. 

 
GEOGRAFIA (3º) 

Formação da estrutura interna da Terra/Estrutura da Atmosfera/Tempo 
Meteorológico e Clima/Questões Ambientais Climáticas/Diferentes formas de 
Relevo/Biomas. 

23.07 
(Quinta-feira) 

REDAÇÃO (1º) Interpretação de texto. /Gênero poema 

INGLÊS (3º) Numbers/This, That, These, Those/Funiture and house appliances/Indefinite 
articles/There is, There are/Parts of the house/Days of the week. 

24.07 
(Sexta-feira) 

 

FILOSOFIA (4º) 
O que é ética/ Ética em Sócrates/ Platão /Aristóteles. 

25.07 
(Sábado) 

ARTE (1º) Fazendo música com o corpo/O corpo como suporte da arte/O corpo no teatro 
O corpo na dança. 

ED. FÍSICA (2º) Esportes de marca e precisão (atletismo e bocha)/Esportes técnicos-
combinatórios ( solo, salto sobre o cavalo, argolas, cavalo com alças, barras 
paralelas, barras fixas, barras assimétricas e trave de equilíbrio/ Basquete. 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 



 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

7º A 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

MATEMÁTICA (1º) Potenciação com Números Racionais/Expressões algébricas/Igualdades e 
equações/Quadriláteros. 

CIÊNCIAS (5º) Capítulo 1; Sistema cardiovascular/Capítulo 2; Sistema respiratório/ Capítulo 

2; Saúde pública. 

21.07 
(Terça-feira) 

ESPANHOL (2º) Vocabulário: alimentos, pretérito perfeito simples, partes da casa, verbo 
gustar, muy e mucho e advérbiod 

HISTÓRIA (3º) Viagens Utramarinas/Ocupação do Oriente e da África Ocidental/Maias, Incas 

e Astecas/Povos Indígenas brasileiros. 

22.07 
(Quarta-feira) 

 

PORTUGUÊS (3º) 
Flexão do substantivo (gênero, número e grau) /Plural do substantivo 
composto/Adjetivo/Numeral/ Uso dos porquês /Pronomes 
pessoais/Ortografia (s, ss, c, ç). 

23.07 
(Quinta-feira) 

FILOSOFIA (1º) Ética e moral/Ética medieval. 

INGLÊS (2º) Months of the year and days of the week/ Ordinal numbers/Seasons/Object 

pronouns/Can (abilities and permission)/Going to (plans). 

24.07 
(Sexta-feira) 

REDAÇÃO (2º) Crônica/ Provérbios e ditos populares/Interpretação de texto. 

GEOGRAFIA (3º) 
 

Relações de trabalho no meio Rural/Questões Ambientais/Produção do espaço 
rural/Processo de Urbanização /Processo de Industrialização. 

25.07 
(Sábado) 

ARTE (1º) Contando histórias com os sons/Rostos e expressões/Contando histórias com 
desenhos/História contada por meio da dança. 

ED. FÍSICA (2º) Esportes de Precisão (curling, bocha, schuffleboard malha) /Esportes Técnicos 
combinatórios (Ginastica Rítmica e seus aparelhos: bola, fita, arco, 
corda/Basquete. 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

8º A 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

HISTÓRIA (2º) Independente do Brasil/Regências / Revoltas no Período Regencial/Teorias do 

Século XIX. 

MATEMÁTICA (4º) Fatoração, múltiplos e divisores/Simplificação e equivalência de frações 
algébricas/ Ângulos. 

21.07 
(Terça-feira) 

CIÊNCIAS (3º) Capítulo 1; Classificação dos seres vivos/ Capítulo 2; Plantas/ Capítulo 3; 

Animais. 

ESPANHOL (5º) Conjunções, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do 
subjuntivo, pronome complemento e muy e mucho 

22.07 
(Quarta-feira) 

PORTUGUÊS (2º) Frase, oração, período/Termos essenciais da oração: sujeito e 

predicado/Tipos de verbos/Estudo morfossintático do verbo. 

 
GEOGRAFIA (4º) 

Colonização e regionalização da América/Aspectos naturais da 

América/Composição e características da população da América/Aspectos 

econômicos da América. 

23.07 
(Quinta-feira) 

 

INGLÊS (1º) 
Simple Past – regular verbs/ Simple Past – irregular verbs/ Past Continuous/ 

Vocabulary –  genre biography. 

24.07 
(Sexta-feira) 

REDAÇÃO (1º) Texto argumentativo: Artigo de opinião/Texto teatral/Interpretação de texto. 

 FILOSOFIA (3º) Ética moderna/ Ética e razão 

25.07 
(Sábado) 

ARTE (1º) Fusões ou apropriações/Da sala de concerto para a televisão/Detalhes que 
fazem a diferença/Dança que convence. 

ED. FÍSICA (2º) Ginástica de condicionamento físico- musculação, Danças de Salão- forró, 
samba (Rio), samba de gafieira, Maxixe (Rio), Vaneirão, Camaleão. 
/Condicionamento Físico- Índice de Massa Corpórea (IMC), Freqüência 
cardíaca, capacidade física, velocidade, agilidade e Flexibilidade/basquete. 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 



  

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

9º A 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

PORTUGUÊS (3º) Orações subordinadas substantivas /Orações reduzidas/Estrutura das palavras 
/Processo de formação das palavras. 

LITERATURA (5º) Quinhentismo/Barroco/Arcadismo. 

21.07 
(Terça-feira) 

MATEMÁTICA (4º) Noção de função/Função do 1º grau/Função do 2º grau/Razão e proporção. 

ESPANHOL (5º) 
 

Pretérito imperfeito do subjuntivo/Pretérito perfeito do subjuntivo/Futuro 
imperfeito do indicativo. 

22.07 
(Quarta-feira) 

HISTÓRIA (2º) Governo Constituniol e Estado Novo/Segunda Guerra Mundial/Guerra Fria. 

INGLÊS (4º) Present perfect continuous/Past perfect/Zero conditional/ First 
conditional/Second conditional. 

23.07 
(Quinta-feira) 

BIOLOGIA (2º) Capítulo 1; Origem dos seres vivos e biodiversidade/ Capítulo 2; 

Hereditariedade/ Capítulo 3; Engenharia Genética. 

QUÍMICA (3º) Modelos atômicos/Átomos/Tabela periódica/Ligações químicas. 

ARTE (5º) Releitura de obra de arte/O que muda no arranjo/Qualquer texto pode ser 
representado/Repetição na dança. 

24.07 
(Sexta-feira) 

 
GEOGRAFIA (1º) 

Ásia I - Aspectos Naturais e Humanos /Ásia II – Aspectos econômicos e 

Tensões e Conflitos. 

FILOSOFIA (2º) Ética no período das guerras/ Ética no pós-guerra/Ética na atualidade. 

25.07 
(Sábado) 

ED. FÍSICA (1º) Ginástica de condicionamento físico- modalidade/Condicionamento, 
flexibilidade. Danças de Salão no Mundo- Bolero, Zouk, Valsa, Tango, Dança 
esportiva/ Basquete. 

FÍSICA (2º) Máquina Simples/Movimentos Ondulatórios/Acústica. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 



 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

6º B 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

MATEMÁTICA (4º) Múltiplos e divisores/Valores Desconhecidos/Tabelas e gráficos/Formas 
espaciais. 

ESPANHOL (5º) Pastes do corpo, características físicas, verbos ( ser, estar, tener e llevar) 
/Adjetivos, vocabulário: roupas, substantivos, cores 

21.07 
(Terça-feira) 

PORTUGUÊS (1º) Alfabeto/Fonemas e letras/Onomatopeias/ Encontros consonantais e 
dígrafos/Encontros vocálicos/Sílaba e sílaba tônica/ Acentuação/Expressões da 
língua portuguesa. 

CIÊNCIAS (5º) Capítulo 1: Organização do corpo humano/célula/tecido e sistemas/Capítulo 

3: Sistema nervoso e endócrino. 

22.07 
(Quarta-feira) 

INGLÊS (1º) Numbers/This, That, These, Those/Funiture and house appliances/Indefinite 
articles/There is, There are/Parts of the house/Days of the week. 

REDAÇÃO (3º) Interpretação de texto. /Gênero poema 

23.07 
(Quinta-feira) 

FILOSOFIA (1º) O que é ética/ Ética em Sócrates/ Platão /Aristóteles. 

 
GEOGRAFIA (2º) 

Formação da estrutura interna da Terra/Estrutura da Atmosfera/Tempo 

Meteorológico e Clima/Questões Ambientais Climáticas/Diferentes formas de 

Relevo/Biomas. 

24.07 
(Sexta-feira) 

 

HISTÓRIA (1º) 
Grécia 

25.07 
(Sábado) 

ED. FÍSICA (1º) Esportes de marca e precisão (atletismo e bocha)/Esportes técnicos-
combinatórios ( solo, salto sobre o cavalo, argolas, cavalo com alças, barras 
paralelas, barras fixas, barras assimétricas e trave de equilíbrio/ Basquete. 

ARTE (2º) Fazendo música com o corpo/O corpo como suporte da arte/O corpo no teatro 
O corpo na dança. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 



 

 

 

  

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

7º B 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

INGLÊS (2º) Months of the year and days of the week/ Ordinal numbers/Seasons/Object 
pronouns/Can (abilities and permission)/Going to (plans). 

ESPANHOL (3º) Vocabulário: alimentos, pretérito perfeito simples, partes da casa, verbo 
gustar, muy e mucho e advérbiod 

21.07 
(Terça-feira) 

CIÊNCIAS (1º) Capítulo 1: Sistema cardiovascular/Capítulo 2: Sistema respiratório/Capítulo 

3: Indicadores de Saúde/vacinas,soros e prevenções. 

PORTUGUÊS (5º) Flexão do substantivo (gênero, número e grau) /Plural do substantivo 
composto/Adjetivo/Numeral/ Uso dos porquês /Pronomes 
pessoais/Ortografia (s, ss, c, ç). 

22.07 
(Quarta-feira) 

 

MATEMÁTICA (1º) 
Potenciação com Números Racionais/Expressões algébricas/Igualdades e 
equações/Quadriláteros. 

23.07 
(Quinta-feira) 

REDAÇÃO (3º) Crônica/ Provérbios e ditos populares/Interpretação de texto. 

HISTÓRIA (5º) Maias/Incas e Astecas. 

24.07 
(Sexta-feira) 

 
GEOGRAFIA (2º) 

Relações de trabalho no meio Rural/Questões Ambientais/Produção do 
espaço rural/Processo de Urbanização /Processo de Industrialização. 

FILOSOFIA (3º) Ética e moral/Ética medieval. 

25.07 
(Sábado) 

ED. FÍSICA (1º) Esportes de Precisão (curling, bocha, schuffleboard malha) /Esportes Técnicos 
combinatórios (Ginastica Rítmica e seus aparelhos: bola, fita, arco, 
corda/Basquete. 

ARTE (2º) Contando histórias com os sons/Rostos e expressões/Contando histórias com 
desenhos/História contada por meio da dança. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 
 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

8º B 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

INGLÊS (1º)  Simple Past – regular verbs/ Simple Past – irregular verbs/ Past Continuous/ 
Vocabulary – genre biography. 

ESPANHOL (4º) Conjunções, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do 
subjuntivo, pronome complemento e muy e mucho. 

21.07 
(Terça-feira) 

HISTÓRIA (1º) Período Regenciais / Revoltas Regenciais. 

CIÊNCIAS (3º) Capítulo 1: Classificação dos seres vivos/Capítulo 2: Plantas/Capítulo 3: Reino 

animal. 

22.07 
(Quarta-feira) 

 

MATEMÁTICA (3º) 
Fatoração, múltiplos e divisores/Simplificação e equivalência de frações 
algébricas/ Ângulos. 

23.07 
(Quinta-feira) 

REDAÇÃO (1º) Texto argumentativo: Artigo de opinião/Texto teatral/Interpretação de texto. 

 
GEOGRAFIA (3º) 

Colonização e regionalização da América/Aspectos naturais da 
América/Composição e características da população da América/Aspectos 
econômicos da América. 

24.07 
(Sexta-feira) 

PORTUGUÊS (1º) Frase, oração, período/Termos essenciais da oração: sujeito e predicado/Tipos 
de verbos/Estudo morfossintático do verbo. 

FILOSOFIA (2º) Ética moderna/ Ética e razão 

25.07 
(Sábado) 

ED. FÍSICA (1º) Ginástica de condicionamento físico- musculação, Danças de Salão- forró, 
samba (Rio), samba de gafieira, Maxixe (Rio), Vaneirão, Camaleão. 
/Condicionamento Físico- Índice de Massa Corpórea (IMC), Freqüência 
cardíaca, capacidade física, velocidade, agilidade e Flexibilidade/basquete. 

ARTE (2º) Fusões ou apropriações/Da sala de concerto para a televisão/Detalhes que 
fazem a diferença/Dança que convence. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

9º B 

 

 

DATAS DISCIPLINAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
(Segunda-feira) 

ESPANHOL (1º) Pretérito imperfeito do subjuntivo/Pretérito perfeito do subjuntivo/Futuro 
imperfeito do indicativo. 

MATEMÁTICA (5º) Noção de função/Função do 1º grau/Função do 2º grau/Razão e proporção. 

21.07 
(Terça-feira) 

PORTUGUÊS (2º) Orações subordinadas substantivas /Orações reduzidas/Estrutura das palavras 
/Processo de formação das palavras. 

BIOLOGIA (6º) Capítulo 1: Citologia/Capítulo 2: Núcleo e hereditariedade /Capítulo 3: Leis de 
Mendel. 

22.07 
(Quarta-feira) 

 

ARTE (1º) Releitura de obra de arte/O que muda no arranjo/Qualquer texto pode ser 
representado/Repetição na dança. 

INGLÊS (2º) Present perfect continuous/Past perfect/Zero conditional/ First 
conditional/Second conditional. 

GEOGRAFIA (4º) Ásia I - Aspectos Naturais e Humanos /Ásia II – Aspectos econômicos e 
Tensões e Conflitos. 

23.07 
(Quinta-feira) 

QUÍMICA (1º) Modelos atômicos/Átomos/Tabela periódica/Ligações químicas. 

FILOSOFIA (3º) Ética no período das guerras/ Ética no pós-guerra/Ética na atualidade. 

24.07 
(Sexta-feira) 

LITERATURA (3º) Quinhentismo/Barroco/Arcadismo. 

HISTÓRIA (4º) Segunda Guerra Mundial. 

25.07 
(Sábado) 

ED. FÍSICA (1º) Ginástica de condicionamento físico- modalidade/Condicionamento, 
flexibilidade. Danças de Salão no Mundo- Bolero, Zouk, Valsa, Tango, Dança 
esportiva/ Basquete. 

FÍSICA (2º) Máquina Simples/Movimentos Ondulatórios/Acústica. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a 
desenvolve-las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais 
permitir fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em 
cama, tapete , sofá ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como 
continuar a prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das 
avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 

 



 

 

 

 

  

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

1ª – MÉDIO 
DATAS DISCIPLINAS/TURNO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
 

 (Segunda-feira) 
CIÊNCIAS NATUREZA 

 
 
TARDE 

QUÍMICA  Tabela periódica/Classificação dos elementos/Ligações químicas 
(pg 400 a 410)/Geometria molecular e polaridade (pg 411 a 419) 
Forças intermoleculares (420 a 429). 

 
BIOLOGIA  

Frente A – Capítulo 05; Citoplasma/ Frente A – Capítulo 06; 
Fotossíntese e quimiossíntese/ Frente B – Capítulo 07; Poluição 
Ambiental/ Frente B – Capítulo 08; Introdução à Botânica. 

23.07 
 

 (Quarta-feira) 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 
TARDE 

GEOGRAFIA  Climatologia/Climas do Brasil /Clima e Sociedade/Hidrografia do 
Brasil e do Mundo/Hidrografia e sociedade. 

FILOSOFIA  Sofistas / Sócrates/ Platão. 

 
 

 TARDE 

HISTÓRIA  Conteúdos: Império Bizantino e Império Islâmico/Baixa Idade 
Média/ Formação do Estado Nação/Renascimento Cultural e 
Científico. 

SOCIOLOGIA Capítulo 5: Estrutura e organização social/Capítulo 6: Movimentos 

sociais/Capítulo 7: Raça e etnia. 

25.07 
 
 
 

(Sábado) 
LINGUAGENS/CÓDIGOS 

 
MANHÃ 

PORTUGUÊS  Morfologia/O papel dos substantivos/O papel dos adjetivos/O 
papel dos artigos e numerais. 

LITERATURA  Humanismo/Classicismo/Renascimento/Quinhentismo. 
 

 

 
 

MANHÃ 

INT. TEXTO  Análise de diferentes gêneros textuais/ charge, tirinhas, cartum, 
memes, textos informativos. 

 
 

INGLÊS  

Did you have a good weekend? Reading Comprehension: Last 
weekend/Grammar Simple Past – Regular and Irregular verbs pág. 
185 e 186/Atividade de apoio: pág. 187 e 188/ Notable People? 
Reading Comprehension: English and History pág. 194 e 
195Grammar Core: Simple Past x Past Continuous pág. 
196Atividade de apoio: pág. 198 e 199. 

 MANHÃ ESPANHOL  Imperativo/Apócope/ Pronome possessivo e 
demonstrativo/Pretérito perfeito composto e pronome 
complemento. 

27.07 
 (Segunda-feira) 
MATEMÁTICA 

 

 
 TARDE 

 

 
MATEMÁTICA  

Desigualdades nos triângulos/Teoremas:triângulo isósceles, ângulo 
externo e ponto médio/Bissetriz de um ângulo/Pontos 
notáveis/Quadriláteros Notáveis/Semelhança de 
Triângulos/Teorema de Tales /Relações Métricas no triângulo 
retângulo/Função Afim/Função Quadrática/Inequações. 

28.07 
(Terça-feira) 

FÍSICA 

 
TARDE 

 
FÍSICA 

Movimentos Circulares/Movimentos de Projéteis/Introdução à 
Dinâmica/Força Elástica e Força de Atrito/Refração Luminosa 
II/Lentes Esféricas/Óptica da Visão. 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a desenvolve-las da melhor 

forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais permitir fazer as 
avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em cama, tapete , sofá ou qualquer local 
que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como continuar a prova e 
simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das avaliações e simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 



 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 2ª UNIDADE/2020 

2ª - MÉDIO 
DATAS DISCIPLINAS/TURNO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

20.07 
 

 (Segunda-feira) 
CIÊNCIAS NATUREZA 

 
TARDE 

QUÍMICA  Funções nitrogenadas/Isomeria constitucional/ Pilhas (403 a 412) 
/Eletrólise (413 a 421)/Termoquímica (422 a 431). 

 
BIOLOGIA 

Frente B: Reino Protoctista/ Reinaldo Fungo/Poríferos e Cnidários/ 
Platelmintos e Nematóides. 
 

23.07 
 
 

 (Quarta-feira) 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 
TARDE 

GEOGRAFIA  Extrativismo no Brasil/Agropecuária brasileira /Industrialização 
brasileira /Urbanização brasileira /Fontes de Energia. 

FILOSOFIA  Idealismo/A Filosofia no século XIX. 
 
 

 
TARDE 

HISTÓRIA  Unificações Europeias do Século XIX/Doutrinas e Movimentos 
Sociais do século XIX/Período Regencial/Rebeliões Regenciais/ 
Segundo Reinado e Cafeicultura e Abolição do Tráfico Negreiro. 

 
SOCIOLOGIA  

Capítulo 5: A sociedade capitalista e os autores do liberalismo 
/Capítulo 6: A cultura nossa de cada dia./Capítulo7: Cultura 
material e imaterial/Capítulo8: Conceitos básicos relativos a 
cultura. 

25.07 
 
 
 
 

(Sábado) 
LINGUAGENS/CÓDIGOS 

 
MANHÃ 

PORTUGUÊS  Orações coordenadas /Subordinadas usos I e I/Sintaxe/Pontuação. 

LITERATURA  Pré-modernismo/Vanguardas europeias/Modernismo 1ª fase. 
 

 

 
MANHÃ 

INT. TEXTO  Funções da linguagem/Figuras de linguagem/semântica. 

 
 

INGLÊS  

I wish I hadn’t done that… Reading Comprehension: Regrets pág. 
176/Grammar Core: Past Modal / I wish / So x Neither pág. 177-
179/Atividade de apoio: pág. 181-183/Feelings and emotions/ 
Reading Comprehension: Emotions pág. 188 
Grammar Core: Adjectives (-ed x-ing) / Have something done pág. 
189 e 190/Atividade de apoio: pág. 192 e 193. 

 MANHÃ ESPANHOL  Verbos reflexivos/ Heterotonico/Presente do subjuntivo e 
Perífrases de Gerúndio. 

27.07 
 (Segunda-feira) 
MATEMÁTICA 

 

 TARDE 
 

MATEMÁTICA  
Equações e Inequações Trigonométricas/Geometria de 
Posição/Poliedros/Prismas/Princípio Aditivo e 
Multiplicativo/Permutação /Arranjo Simples. 

28.07 
(Terça-feira) 

FÍSICA 

 
TARDE 

 
FÍSICA 

Calorimetria/Mudanças de Fase/Diagrama de Fase/Propagação de 
Calor/Capacitores/Princípios da Eletrodinâmica/Leis de 
Ohm/Associação de Resistores. 

FAMÍLIA E ESCOLA 

UNIÃO QUE FAZ A DIFERENÇA 

 - Serão AVALIAÇÕES ON-LINE em parceria, em que você responsável poderá orientar ao seu filho(a) a desenvolve-
las da melhor forma possível, veja como: 

 O aluno(a) precisa de um aparelho eletrônico vinculado a INTERNET de preferência computador ou 
notebook; 

 O local da Avaliação on-line ou simulado on-line precisa está bem iluminado e ventilado; 

 Precisa ser providenciado uma cadeira e birô ou algum lugar que o deixe em posição ereta , jamais permitir  

 fazer as avaliações , simulados , exercícios ou até mesmo assistir as aulas deitado(a) em cama, tapete , sofá 
ou qualquer local que facilite a ficar relaxado ; 

 Providenciar um bloco de anotações e caneta para resolver as questões que precisem de prática; 

 As avaliações terão horário de início e término ,  caso você ultrapasse o tempo , não terá como continuar a 
prova e simulado; 

 É importante que o aluno(a) tenha a ética como uma ferramenta essencial na aplicação das avaliações e 
simulados; 

 É importante colocar ao seu lado uma garrafa de água e lanche caso veja necessidade; 


