
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atividades para Nota 

3º TRIMESTRE / 2016 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 
IMPORTANTE: Trabalhos entregues no prazo terão a nota integral, desde que atendidos a todos os 

critérios exigidos. / Trabalhos entregues fora da data (imediatamente na próxima aula do professor) será 
atribuída a metade da nota (também se os critérios forem cumpridos). / Não serão aceitos trabalhos 
entregues fora dessa data. 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL | Profª Carem Silvia Thomas  

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Trabalho Trimestral Textos redigidos em sala de aula, referentes ao gênero estudado.  

 
 

 

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA|  Profª Maria de Fátima Germano Serafim 

1. Avaliações  1ª Avaliação: 21/09  – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação: 26/10 – 10,0 pontos   

2. Atividades Extras 1. Atividades extraclasses =  2,0 

2. Lista de exercícios. Data: 21/09/16 = 4,0 

3. Lista de exercícios. Data: 26/10/16 = 4,0 

3. SIMULADO 

TRIMESTRAL 

Porcentagem do Simulado 

 
 
 

LITERATURA| Profª Maria de Fátima Germano Serafim 

1. Avaliações   1ª Avaliação: 05/10 – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação: 09/11  – 10,0 pontos   

2. Atividades Extras 1. Atividades extraclasses =  2,0 

2. Lista de exercícios. Data:  05/10/16 = 4,0 

3. Lista de exercícios. Data: 04/11/16 = 4,0 

3. SIMULADO 

TRIMESTRAL 

Porcentagem do Simulado 

 
 
 
 

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos/  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades Extras Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos. 

3. Trabalho Trimestral Talk Show: 

4. Informações Os alunos deverão gravar um vídeo que deve simular um programa de entrevistas. Deverá 

haver um entrevistador e um ou mais entrevistados que poderão ser pessoas famosas. 

IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser apresentados na data previamente marcada. Os alunos 

receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com calma e 

capricho. Os trabalhos não apresentados no dia marcado poderão ser apresentados com uma 

aula de atraso valendo a metade do valor original. Após a segunda alternativa de 

apresentação não será mais aceito o trabalho e o aluno receberá a nota 0 (zero). 

5. Data de Entrega 19/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
 
 

HISTÓRIA | Prof. Rogério Bezerra da Silva       

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades Extras - Caderno do Estudante (atividades)  e Livro Didático (atividades realizadas  e textos 

grifados) 

   Valor:   2,0 pontos  

  Capítulos:  Idade Média – Império Bizantino – Civilização Árabe (Islamismo) - Fim Idade 
Média  
- Caderno (com os fichamentos  do  trimestre) - Valor 2,0 pontos 

 (datas dos vistos e outras informações na primeira página do caderno / critérios avaliativos)  

3. Trabalho Trimestral - Seminário (respeitar os critérios exigidos pelo professor  / anotados  no  caderno) 
  Como fazer:  Textos com palavras resumidas pelo aluno, vestimenta,  culinária  e  ”objetos”  

de época.   

  Entregar um RESUMO digitado para cada aluno acompanhar o SEMINÁRIO.  -  Valor 5,0  
pontos  
- Relatório  (é obrigatória a folha oficial do Colégio entregue pelo professor) 
  Filme: Em nome de Deus  (romance Medieval). 
(ficha técnica – tema central – dados importantes do filme – sua reflexão). -  Valor 1,0  ponto                    

4. Informações Entregar trabalho e relatório  nas  datas previstas,    manter  os conteúdos  e  atividades  em  

ordem. 

5. Data de Entrega Relatório:  14 de outubro / Seminários: 20, 21 e 27 e 28 de outubro 

Vistos atidades: segunda semana de novembro. 

 
 
 

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk 

1. Avaliações  Avaliação Trimestral – 10,0 pontos  + Simulado (composição na média trimestral final) 

2. Atividades Extras 1 – Tarefas para casa – de 0 a 3,0 pontos - data de entrega: 07/11  

- Mapas conceituais – síntese do conteúdo em forma de organograma ilustrados e escrito dos 

temas: 

- Impressionismo e artistas; 

- Pintura Moderna – Precedentes da Semana Modernista no Brasil; 

- Modernismo no Brasil; 

2 – Em classe – de 0 a 3,0 pontos 

- Op Art; 

- Fotografia Impressionista – enviar por email; 

- Releitura de obra: “Impressão sol Nascente”; 

- Colagem – técnicas de composição. 

3. Trabalho Trimestral Releitura – Cartazes  

4. Informações - Produção de imagens bidimensionais a partir de colagem de materiais reciclados. 

- Pintura de fragmentos da obra de Jorge de Lima. 

5. Data de Entrega 17 de outubro 

EDUCAÇÃO FÍSICA | Prof. Paulo Roberto Rodrigues 

1. Avaliações  Avaliação Trimestral – Prova Prática. 

2. Atividades Extras Participação contínua (presença às aulas, envolvimento e realização das atividades). 



 

 
 

 

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto 

1. Avaliações  Prova Trimestral (10,0)   Atividades (10,0)   Trabalho Trimestral (10,0) 

2. Atividades Extras Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e 

interpretação e atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação 

contempla os seguintes critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura 

pertinente às aulas, responsabilidade e pontualidade na entrega de trabalhos, 

organização pessoal, realização das atividades, interesse, participação e assiduidade).  

3. Trabalho Trimestral Elaboração de trabalho sobre a temática “Filosofia do encontro: qual é o espaço da 

diferença?”  

4. Informações Trabalho a ser realizado em grupo e apresentado na Olimpíada Estadual de Filosofia 

5. Data de Entrega 1ª quinzena de outubro 

6. Observação A nota da prova trimestral terá seu peso dobrado, assim a média trimestral seguirá a 

seguinte fórmula  

Média trimestral = nota da prova trimestral x 2 + nota das atividades + nota do 

trabalho trimestral                                                                            
 

 
SOCIOLOGIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto  

1. Avaliações  Prova Trimestral (10,0)   Atividades (10,0)   Trabalho Trimestral (10,0) 

2. Atividades Extras Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e 

atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes 

critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura pertinente às aulas, responsabilidade e 

pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização das atividades, 

interesse, participação e assiduidade).  

3. Trabalho Trimestral Elaboração de trabalho sobre a temática “Filosofia do encontro: qual é o espaço da 

diferença?”  

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira 
1. Avaliações  1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos) 

2. Atividades 
Extras 

 

3a. Trabalho 
Trimestral 

Lista de exercícios dos principais vestibulares. (2,0) 
Os alunos, individualmente, farão em sala de aula duas listas de exercícios enfatizando os 

principais vestibulares. 
As listas serão feitas, em sala de aula, na semana que antecede as provas.  

3b. Trabalho 
Trimestral 

Projeto atualidade. (2,0) 
Os alunos, individualmente, produzirão um texto a partir de assuntos que estejam em 

discussão nos principais noticiários. 
O texto deverá seguir os padrões propostos pela ABNT, impresso e em linguagem culta.       

3c. Relatório de 
atividades 

Exercícios propostos (2,0) 
Os alunos, individualmente, farão os exercícios propostos pelo livro segundo o capítulo 

estudado. 
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado. Logo, este ano, a 

presença de material também será avaliada. 
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e finalizados em casa. 

3d. Simulado 

 

 

Simulado (4,0) 
Os 5 exercícios no simulado de Geografia têm peso como nota de trabalho. Assim, cada 

questão certa vale 0,8 podendo totalizar até 4,0 pontos. 
Verificar no calendário de provas. 



 

4. Informações Trabalho a ser realizado em grupo e apresentado na Olimpíada Estadual de Filosofia 

5. Data de Entrega 1ª quinzena de outubro 

6. Observação A nota da prova trimestral terá seu peso dobrado, assim a média trimestral seguirá a seguinte 

fórmula  

Média trimestral = nota da prova trimestral x 2 + nota das atividades + nota do trabalho 

trimestral                                                                                        

 

ENSINO RELIGIOSO | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto  

1. Avaliações  Prova Trimestral (10,0)   Atividades (10,0)   Trabalho Trimestral (10,0) 

2. Atividades Extras Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e 

atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes 

critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura pertinente às aulas, responsabilidade e 

pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização das atividades, 

interesse, participação e assiduidade).  

3. Trabalho Trimestral 1. Elaboração de trabalho sobre a temática “Filosofia do encontro: qual é o espaço da 

diferença?”  (2,0) 

2. Cidades Sagradas (4,0) 

3. Voluntariado (4,0) 

4. Informações 1. Trabalho a ser realizado em grupo e apresentado na Olimpíada Estadual de Filosofia; 

2. Pesquisa realizada acerca dos lugares para religiões específicas; 

3. Terceira etapa do volutariado (todos os registros do voluntariado ocorrido durante o ano 

será apresentado por slides). 

5. Data de Entrega 1. 1ª quinzena de outubro 

2. 1ª quinzena de novembro 

3. 2ª quinzena de novembro 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

MATEMÁTICA | Prof. Wellington Vieira Lima 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades Extras Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com 

questões de Vestibulares e ENEM. 

3. Trabalho Trimestral LISTA TRIMESTRAL 

4. Informações Lista com conteúdos do trimestre realizada em duplas na sala de aula sob supervisão do 

professor. 

5. Data de Entrega 28 de outubro de 2016 
 
 

GEOMETRIA | Prof. Wellington Vieira Lima 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades Extras Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com 

questões de Vestibulares e ENEM. 

3. Trabalho Trimestral LISTA TRIMESTRAL 

4. Informações Lista com conteúdos do trimestre realizada em duplas na sala de aula sob supervisão do 

professor. 

5. Data de Entrega 31 de outubro de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

FÍSICA | Prof. Wellington Vieira Lima 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades Extras Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com 

questões de Vestibulares e ENEM. 

3. Trabalho Trimestral “O IMPACTO DOS POLUENTES DAS GRANDES CIDADES NAS ATIVIDADES FÍSICAS” 

4. Informações Os alunos farão pesquisa sobre o impacto que os poluentes exercem sobre as práticas das 

atividades físicas nas grandes cidades, bem como as diferenças socioeconômicas nas 

diferentes divisões por faixa de nossa cidade. 

Cada grupo, de no máximo 4 alunos, terá de apresentar as pesquisas que serão desenvolvidas 

ao longo do trimestre para apresentarmos na Mostra Cultural. 

5. Data de Entrega APRESENTAÇÃO: 12 de novembro de 2016. 

 

QUÍMICA | Prof. José Hipolito Adiego 

1. Avaliações  1ª avaliação (10,0) + 2ª avaliação (10,0) 

2. Atividades Extras Caderno + lista de exercícios + simulados de  faculdades estaduais e federais + relatórios de 

laboratório  = (10,0) 

3. Trabalho Trimestral Água: Purificação Química e Uso Racional 

4. Informações TRABALHO EM GRUPO DE  5 ALUNOS /  PARTE ESCRITA VALOR 5,0 ; APRESENTAÇÃO VALOR 

5,0 

5. Data de Entrega 25/10/2016 

 

BIOLOGIA | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos  / + Porcentagem do Simulado 

2. Atividades/Trabalhos Serão orientados em aula e postados no site pela professora. 

 

 
 
 
 
 


