
 

 Atividades para Nota 

2º TRIMESTRE / 2016 

3ª 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 Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto 

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

2. Atividades Extras Contra-argumentação (1,0); Redação 1 (2,0); Redação 2 (reescrita) (1,0); Incompletude no 

discurso (apontamentos nas redações) (1,0); Análise – redação nota 1000 (2,0). 

3. Trabalho Trimestral Análise – redação nota 500 (3,0) 

4. Informações As redações com propostas do Enem terão a nota por desenvolvimento do tema e a reescrita 

e o aprimoramento com os apontamentos da professora. 

5. Data de Entrega  
 
 

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA|  Profª Maria de Fátima Germano Serafim 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 10,0 pontos  /  2ª Avaliação – 10,0 pontos    

2. Atividades Extras 1. Atividades extraclasses (lição de casa e pesquisa) = 2,0 

2. Lista de exercícios 1: Data: 17/06  = 4,0 

3. Lista de exercícios 2: Data: 05/08  = 4,0 

3. Simulado Trimestral Porcentagem do Simulado 
 

LITERATURA| Profª Maria de Fátima Germano Serafim 

1. Avaliações  1ª Avaliação – 04/05 - 10,0 – Livro Capitães da areia, de Jorge Amado e Segunda Geração do 

Modernismo na Prosa. 

2ª Avaliação – 18/05 – 6,0 – Livro Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade e 

a Segunda Geração do Modernismo na Poesia. 

3ª Avaliação: 10/08 – Livro e filme Morte e vida  severina, de João Cabral de Melo Neto, e 

conto Amor, de Clarice Lispector. Modernismo e Literatura Contemporânea.  

2. Atividades Extras 1. Atividades extraclasses (lição de casa e pesquisa)= 4,0 

3. Simulado Trimestral Porcentagem do Simulado 
 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 College abroad: Pesquisar e preparar uma apresentação sobre universidades estrangeiras. 

Cada grupo deve escolher uma universidade sobre a qual pesquisará para apresentar à turma. 

A pesquisa deve conter informações sobre a universidade, sua história, sua presença na 

comunidade e o que mais o grupo entender como relevante. Devem apresentar programas de 

estudos para estrangeiros e os requerimentos para admissão. Podem falar sobre o curso 

favorito oferecido pela universidade.   

 

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). 

4. Informações O projeto pode ser desenvolvido por grupos de até 5 alunos. 

5. Data de Entrega 24/05/2016 
 
 
 

 

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 - Atividades do Livro Didático (realizado no  Caderno e Livro)    -  Valor: 2,0 pontos 

Capítulos:  34, 35, 36,37 e 38  -  Textos Complementares /Atividades /Vestibulares das 

Unidades.   

- Caderno (fichamentos  do trimestre)  -  Valor 1,0 ponto 
   Grifar durante as aulas os textos do livro didático / Copiar em seu caderno  os fichamentos e   

   marcações realizadas pelo professor no quadro branco.        

- TCC- Profissão Felicidade do Infantil à Universidade & Profissões -  Valor 2,5 pontos 

   (regras das etapas  no texto  no caderno)  

3. Trabalho Trimestral - Exposição de Trabalhos/Seminários (cartazes) 
  Respeitar os critérios estipulados pelo professor  (anotado no  caderno) 
  Conter imagens grandes, textos com palavras resumidas pelo aluno e os fatos em ordem 

cronológica. 

  Entregar um RESUMO digitado para cada aluno acompanhar o SEMINÁRIO. - Valor 3,5  

pontos  

- Relatório(s) (é obrigatória a folha oficial do colégio entregue pelo professor) 
  1- Filme: A  Lista de Schindler   /     2- Obra: de Anne Frank (holocausto) 
  (ficha técnica – tema central – dados importantes – sua reflexão). -  Valor 1,0  pontos                  

4. Informações Entregar trabalho, TCC e  relatório(s)  nas  datas previstas,  manter  conteúdos  e  atividades  

em ordem. 

5. Data de Entrega TCC dia:  24 de junho / Seminário:   17 de junho – 11 e 12 de agosto. 

Relatórios: na aula subsequente após serem vistos / Vistos atividades: segunda semana de 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

FILOSOFIA, SOCIOLOGIA  e ENSINO RELIGIOSO | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto  

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

Importante: A prova trimestral terá peso 2. 

2. Atividades Extras Solicitados em sala de aula. 

3. Trabalho Trimestral 

4. Informações  

5. Data de Entrega  
 
 
 
 
 

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 04 de agosto 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 

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. 
          O trabalho deverá ser feito em casa e entregue no dia 28/06. 

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. Data de Entrega Descrito ao final de cada proposta em negrito. 



 

professor. 

5. Data de Entrega 06 de agosto 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 LISTA TRIMESTRAL 

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

professor. 

5. Data de Entrega 05 de agosto 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 ENEM  - QUESTÕES PARA RESOLVER  

4. Informações TRABALHAR   A INTERPRETAÇÃO E OS TERMOS CIENTÍFICOS 

5. Data de Entrega DE 15 EM 15 DIAS   

 

BIOLOGIA | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego 

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

2. Atividades Extras Atividades em sala / listas e no laboratório (2,0) 

Caderno de revisão (3,0) - 12/08 

Caderno do estudante (2,0) - 12/08 

3. Trabalho Trimestral PROJETO CORPO HUMANO E O ENEM  (3,0)  

4. Informações Projeto: Os alunos deverão preparar uma apresentação de no máximo 15 minutos sobre  o 

tema estudado. A apresentação será feita por slides e o trabalho poderá ser individual ou em 

grupos. A avaliação será individual e os critérios serão tempo, organização, domínio do 

conteúdo e postura. 

5. Data de Entrega  

 
 
 


