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Prezadas Famílias, 

Nesse período de isolamento social, seguimos trabalhando, arduamente, para garantirmos a proposta político-pedagógica do Colégio Oficina.  
Considerando a conjuntura social no mundo, esse período foi necessário para organizarmos e reorganizarmos nossas ações e implementarmos novas 
ações. Nas duas primeiras semanas, retomamos conteúdos, realizamos orientações de estudo, utilizamos a Plataforma Letrus e ministramos 
videoaulas com o corpo docente do Colégio Oficina. Primamos pela qualidade, pelo cuidado com a coletividade e compreendemos que é tempo 
também de refletirmos sobre práticas  que preservem a saúde tanto dos educadores quanto dos educandos. É preciso PACIÊNCIA e 
SENSIBILIDADE, sobretudo na EDUCAÇÃO.  

Agora, é tempo de verificarmos o desempenho de nossos estudantes com muita cautela, muita organização e muito afeto também. Já 
realizamos um simulado virtual explicando a utilização da ferramenta Google Forms (instrumento pedagógico que utilizaremos para realização das 
atividades pontuadas), a fim de que os estudantes vivenciassem o processo antes da aplicação efetiva da atividade, embora já tenhamos utilizado 
essa ferramenta em outros momentos no ensino presencial. Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da 1ª unidade, junto com as 
notas das avaliações realizadas antes do período de isolamento. Relembramos também que a frequência nas aulas interativas é obrigatória e a 
presença dos estudantes em todas essas atividades estão sendo registradas. Qualquer ausência em aulas ou avaliações devem ser comunicadas e 
justificadas, através do e-mail pedagogico@colegiooficina.com.br , assim como ocorria na modalidade presencial. 

Assim que tivermos novos posicionamentos dos órgãos oficiais com relação ao processo educacional em período de isolamento social, vocês 
serão informados. 

Desejamos que todos(as) estejam bem! 

Atenciosamente, 

Coordenação e Orientação Pedagógica 
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1ª Série - As atividades terão valor de 2,0 pontos cada. 

Conteúdos abordados nas atividades pontuadas 

Português – Interpretação de texto – elementos da comunicação, funções da linguagem, denotação, conotação e variação linguística 

Literatura – Trovadorismo 

Produção Textual – Texto dissertativo-argumentativo – Competência 2 

Inglês – Tempos verbais, pronomes e textos 

Espanhol – Comunicação básica (Artículo, saludos e verbos) 

Arte – Estilos Românico e Gótico e Iconografia Medieval 

Matemática 1 – Função composta e função inversa 

Matemática 2 – Conjuntos 

História – Roma Antiga 

Geografia – Cartografia e sensoriamento remoto 

Filosofia – Período Antropológico 

Química – Radioatividade 

Biologia – Substâncias inorgânicas e orgânicas 

Física – Cinemática 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO REFORMULADO 1ª SÉRIE - SEMANAS DE 25.05 e 01.06 – ETAPA 1 
COMPONENTE CURRICULAR DATA HORÁRIO CHECKLIST 

SEMANA DE 11 A 15.05  

Português 12/05 (3ª feira) 10h10 às 11h20 OK 

Língua Estrangeira 13/05 (4ª feira) 14h OK 

Física 14/05 (5ª feira) 10h10 às 11h20 OK 

Biologia 15/05 (6ª feira) 10h10 às 11h20 OK 

SEMANA DE 18 A 22.05  
Matemática 1 18/05 (2ª feira) 07h30 às 08h40 OK 

Literatura 19/05 (3ª feira) 11h20 às 12h30 OK 

Arte 20/05 (4ª feira) 11h20 às 12h30 OK 

Química 21/05 (5ª feira) 07h30 às 08h40 OK 

Prod. Textual 21/05 (5ª feira) 14h às 16h OK 

História 22/05 (6ª feira) 11h20 às 12h30 OK 

SEMANA DE 25 A 29.05  
Matemática 2 28/05 (5ª feira) 08h40 às 09h50  

Geografia 29/05 (6ª feira) 07h30 às 08h40  

SEMANA DE 01 A 05.06 

Filosofia 03/06 (4ª feira) 07h30 às 08h40  

 

                                                                                                                                                                                                                                                     


