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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. Segue o calendário da Etapa 2 do processo de avaliação da Unidade I de 2021.  

Ressaltamos a necessidade de nos mantermos em isolamento social, pautada por decisão dos órgãos oficiais, e, por essa razão, o nosso processo 

terá continuidade com as mesmas ações que realizamos até o momento: aulas virtuais interativas com a presença dos professores na sala de aula ZOOM, 

o envio das agendas semanais, 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 reexplicarmos que: 

1- Nosso planejamento para Unidade I 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 I será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 pontos. As notas são 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 (informe específico). 

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

de notas da Unidade I.  

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

do ano letivo de 2021. Relembramos que a frequência nas aulas on-line é obrigatória e a presença dos estudantes em todas essas atividades estão sendo 

registradas. Qualquer ausência em aulas ou avaliações deve ser comunicada e justificada, através do e-mail ionara.silva@colegiooficina.com.br. 

Assim que tivermos novos posicionamentos dos órgãos oficiais sobre o processo educacional em período de isolamento social, 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 I 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE I - 2021 

 COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO  

  
1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 

EXTRA 
SIMULADO  

HISTÓRIA 2,0 4,0 4,0 1,0  

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

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

MATEMÁTICA 2,0 4,0 4,0 1,0 + 1,0*  

FÍSICA 2,0 4,0 4,0 1,0  

QUÍMICA 2,0 4,0 4,0 1,0  

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

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

LÍNGUA PORTUGUESA 2,0 4,0 4,0 1,0  

PRODUÇÃO TEXTUAL 4,0 2,0 4,0 1,0  

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

INGLÊS 2,0 4,0 4,0 1,0  

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

     
 

*Pontuação referente à Olimpíada Canguru. 
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1ª Série  

Conteúdos abordados na 2ª atividade pontuada 

Língua Portuguesa – Conceito de Gramática; - Norma culta, norma padrão e variante não padrão; - Variação Linguística; - Os fonemas e suas 

representações gráficas. 

Literatura – Arte e Literatura: conceitos, funções, suprarrealidade e linguagem literária. 

2. Trovadorismo: contexto e agentes de produção, características e cantigas líricas e satíricas. 

3. Humanismo: contexto de produção, crônicas de Fernão Lopes, cancioneiro de Garcia de Resende, poesia palaciana e teatro de Gil Vicente. 

Produção Textual - Texto biográfico / Texto de memória / Texto curatorial / Provérbios e ditados populares / Elementos da enunciação  

Inglês – Compreensão textual; Pronomes (subject, object, reflexives, possessive adjective); Present continuous; Time Vocabulary (cap. 4); Linking 

words.  

Espanhol – Saldos e despedidas, el alfabeto, los pronomes personales, las profissões y verbo ser y estar. 

Arte – Teoria cromática – As cores e seu funcionamento; Divisão e subdivisão das cores; Simbolismo e harmonias – A simbologia das cores; 

Harmonias das cores; A cor como linguagem não verbal; Aspectos psicológicos e culturais das cores; Divisão e subdivisão das cores. 

História –  1. Civilizações Antigas do Oriente Médio (Hebreus, Persas e Fenícios); 2. Grécia Antiga; 3. Primeiros Séculos de Roma; 4. O Império 

Romano. 

Geografia – A Terra no Universo; O movimento da Terra e seus efeitos; Localização e orientação espacial  

Filosofia – Dever, valor e liberdade (Kant), o ser humano como ser de várias facetas, Individualismo e Sociedade, significado de transcendência, fé 

e razão no pós-Idade Média. 

Matemática 1 - Intervalos Reais. Coordenadas Cartesianas. Produto Cartesiano. Relações e Funções.  Domínio, contradomínio e imagem de uma 

função.  

Matemática 2 – Unidades de medidas de arcos e ângulos - Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

Química – Leis ponderais e atomística- cap 3. 

Átomo nuclear - cap 4 (até modelo de Bohr). 

Laboratório de Química - Leis ponderais: Lavoisier e Proust; Teoria atômica de Bohr - teste de chamas.  

Biologia – Respiração celular e fermentação; Fotossíntese quimiossíntese; Reino Monera; Reino Fungi. 

Física – Cinemática escalar (MU e MUV); Movimento Vertical; Cinemática Vetorial e Composição de Movimento; Lançamentos Horizontal e 

Oblíquo e Movimento Circular. 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DA 1ª SÉRIE - SEMANAS DE 05 a 24.04 – ETAPA 2 - UNIDADE I 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO CHECKLIST PONTUAÇÃO 

SEMANAS DE 05 A 24.04 – ETAPA 2 – I unidade 

Língua Estrangeira 05.04 (2ª feira) 13h30 às 15h10 Avaliação de múltipla escolha 4,0 

Produção Textual 08.04 (5ª feira) 15h às 17h Avaliação de múltipla escolha 2,0 

Ciências Humanas 10.04 (sábado) 7h30 às 11h30 Avaliação de múltipla escolha 4,0 

Linguagem 17.04 (sábado) 7h30 às 12h30 Avaliação de múltipla escolha 4,0 

Matemática 20.04 (3ª feira) 13h30 às 16h30 Avaliação de múltipla escolha 4,0 

Ciências Naturais 24.04 (sábado) 7h30 às 11h30 Avaliação de múltipla escolha 4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 


