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Prezada Família, 

 

Entendemos que o processo avaliativo é de fundamental importância para a continuidade do nosso trabalho, pois, através dele, temos 

insumos que orientam nosso planejamento, nossa prática pedagógica e as intervenções que precisamos construir para consolidarmos, juntamente 

com nossos alunos, o processo de aprendizagem. A partir da próxima semana, iniciaremos a primeira etapa do processo de avaliação da Unidade II 

de 2021.  

Ressaltamos a necessidade de darmos continuidade às ações que realizamos até o momento, com a possibilidade do retorno híbrido: aulas 

virtuais interativas com a presença dos professores na sala de aula e através da plataforma ZOOM, o envio dos roteiros diariamente, o uso da 

Plataforma SAS (para o E.M.), a orientação para a realização de atividades, exercícios, leituras fílmicas, Plantão de Dúvidas e Oficina de 

Recuperação Paralela. Sendo assim, é salutar explicarmos que: 

1- Nosso planejamento para Unidade II foi construído, objetivando o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para 

o melhor desempenho dos/as nossos/as estudantes; 

2- A configuração de notas da Unidade II será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 (dez) pontos. Essas notas serão 

disponibilizadas na área restrita do site (login e senha pessoal);  

3- Em caso de ausência do/a aluno/a a alguma das atividades avaliativas, deverá realizar a 2ª Chamada (já enviamos informe específico). 

Com essas informações, acrescentamos, o calendário de atividades pontuadas da etapa 2 da Unidade II e divulgamos a tabela com as 

configurações de notas da Unidade II.  

Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade II, junto com as notas das avaliações que ainda serão realizadas ao 

longo do ano letivo de 2021. Relembramos que a frequência nas aulas é obrigatória e as presenças dos estudantes em todas essas atividades estão 

sendo registradas. Qualquer ausência em aulas ou avaliações devem ser comunicadas e justificadas, através do e-mail 

neide.silva@colegiooficina.com.br 

Assim que tivermos novos posicionamentos dos órgãos oficiais sobre o processo educacional em período de pandemia, vocês serão 

informados. 

Desejamos que todos (as) estejam bem!  
 

Atenciosamente, 

Coordenação e Orientação Pedagógica 

 

mailto:pedagogico@colegiooficina.com.br
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Quadro de configuração de notas da Unidade II 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE II - 2021 

 COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO  

  
1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA* 

EXTRA 
SIMULADO  

HISTÓRIA 4,0 2,0 4,0 1,0  

FILOSOFIA 4,0 2,0 4,0 1,0  

GEOGRAFIA 4,0 2,0 4,0 1,0  

MATEMÁTICA 4,0 2,0 4,0 1,0   

FÍSICA 4,0 2,0 4,0 1,0  

QUÍMICA 4,0 2,0 4,0 1,0  

BIOLOGIA 4,0 2,0 4,0 1,0  

LITERATURA 4,0 2,0 4,0 1,0  

LÍNGUA PORTUGUESA 4,0 2,0 4,0 1,0  

PRODUÇÃO TEXTUAL 4,0 2,0 4,0 1,0  

ARTE 4,0 2,0 4,0 1,0  

INGLÊS 2,0 4,0 4,0 1,0  

ESPANHOL 2,0 4,0 4,0 1,0  

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 
Será atribuído até 1,0 (um) para um único componente curricular escolhido 

pelo/a aluno/a. 
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1ª Série  

Conteúdos abordados na 2ª atividade pontuada  

Língua Portuguesa – Lista de exercícios disponibilizada na Plataforma SAS – Sala de aula do componente. 

Literatura – Trabalho orientado com o paradidático “Retalhos”. Atividade de múltipla escolha aplicada durante a aula. 

Produção Textual  - Debate; Fotolegenda; Fotorreportagem; Adequação linguística – Atividade de Múltipla escolha. 

Inglês – Compreensão textual, advérbios de frequência, Futuros (wil x going to) – Atividade de múltipla escolha aplicada durante a aula. 

Espanhol – Los verbos regulares, Los meses y las estaciones del ano, Los artículos, Los dias de la semana y fecha, Articulou neutro. Atividade de 

múltipla escolha aplicada durante a aula. 

Arte – Atividade em grupo com a temática: intervenção monumental. 

História – Atividade interdisciplinar com Filosofia. 

Geografia – Trabalho desenvolvido ao longo da unidade. Roteiro postado na sala de aula SAS. Construção de tabela – aspectos fisiográficos. 

Sociologia – Atividade Interdisciplinar com História. Positivismo. Relações de poder e instituições. Sociedade de indivíduos. 

Matemática 1 - Função Afim. Gráfico da função afim. Raiz ou zero da função. Estudo do sinal da função afim. 

Matemática 2 – Cálculo de seno, cosseno e tangente. 

Química – Atividades desenvolvidas ao longo da unidade. Lista disponibilizada na sala de aula do componente.  

Laboratório de Química – Trabalho desenvolvido ao longo da unidade. Roteiro postado na sala de aula SAS. Ligações químicas: tipos de ligações, 

polaridade e forças intermoleculares. 

Biologia – Trabalho desenvolvido ao longo da unidade. Roteiro postado na sala de aula SAS. Doenças causadas por Fungos.  

Física – Atividades desenvolvidas ao longo da unidade. Listas disponibilizadas na sala de aula do componente. Energia, trabalho, gravitação, 

impulso, quantidade de movimento, colisões mecânicas, estática e hidrostática. 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DA 1ª SÉRIE – ETAPA 2 – UNIDADE II 

Componente 
curricular 

Data Horário Atividades e Trabalhos PONTUAÇÃO 

 Etapa 2 – II unidade 

Geografia  16.07  
(6ª feira) 

---- Construção de tabela aspectos fisiográficos 2,0 

Matemática 19.07  
(2ª feira) 

---- Miniteste de múltipla escolha em dupla 2,0 

Língua Estrangeira 19.07  
(2ª feira)  

13h30 às 
15h10 

Avaliação de múltipla escolha 4,0 

Produção Textual 22.07  
(5ª feira) 

15h às 17h Miniteste de múltipla escolha 2,0 

Literatura  23.07  
(6ª feira)  

---- Trabalho orientado com o Paradidático 
“Retalhos” 

1,0 

Biologia  26.07  
(2ª feira) 

---- Trabalho sobre Biologia Molecular e Fungos  2,0 

Química  27.07  
(3ª feira)  

---- Listas de exercícios disponibilizadas na plataforma 
SAS 

2,0 

Arte 28.07  
(4ª feira)  

---- Trabalho – Formulário Arte 2,0 

História / Filosofia 30.07  
(6ª feira) 

---- Trabalho multidisciplinar  2,0 

Língua Portuguesa Durante as aulas 
de LP 

---- Lista de exercícios disponibilizada na plataforma 
SAS 

1,0 

Física  Todas as aulas de 
Física da unidade  

---- Listas de exercícios disponibilizadas na plataforma 
SAS 

2,0 
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CALENDÁRIO SIMULADO SAS - SEMANAS DE 12.08 a 22.08 – UNIDADE II 
 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO CHECKLIST PONTUAÇÃO 

ETAPAS SIMULADOS – II unidade 

Dia 1 – LCT/CHT 
12/08 (5ª 

feira) a 15/08 
(Domingo) 

DIGITAL Avaliação de múltipla escolha 
Até 1,0 na média 
de acordo com o 

desempenho. 

Dia 2 – CNT / MT 
19/08 (5ª 

feira) a 22/08 
(Domingo) 

DIGITAL Avaliação de múltipla escolha 
Até 1,0 na média 
de acordo com o 

desempenho. 

RESULTADO FINAL  DIGITAL   

 
*Todos os estudantes estão automaticamente inscritos. 

 
 
 


