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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 3,0 2,0 5,0 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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2ª Série  

Conteúdos abordados na 2ª atividade pontuada 

Língua Portuguesa – Interpretação de texto / Escrita e Oralidade / Variação linguística / Introdução à Estilística. 

Literatura – O contexto artístico no início do século XX, A arte do século XX (as vanguardas: cubismo, futurismo e fauvismo). 

Produção Textual - parágrafo de conclusão: proposta de intervenção 

Inglês – textos, Parts of speech, verb tenses: Present Perfect Continuous, Present Perfect, Simple Present, Present Continuous. 

Espanhol – Pronombre complemento directo y indireto, pretérito imperfeito. 

Arte – Inovações na linguagem – O Impressionismo e o Neoimpressionismo; A revolução alcança outras linguagens artísticas; A dança moderna;  

3.  Busca pela transcendência e tendências decorativas nas linguagens artísticas – O Simbolismo no teatro; O fauvismo; A arte na arquitetura; A 

Art Nouveau; Art Déco; 

História – Período Napoleônico, Independência do Brasil e Primeiro Reinado. 

Geografia – Cap 5 - Desigualdades socioeconômicas: vários mundos no mundo - Cap 6 -As contradições socioeconômicas do mundo globalizado - 

Cap 7 - A regionalização do território brasileiro 

Filosofia – Bioética, A visão moderna do ser humano e a tecnologia, Existencialismo, Cuidado de Si em Foucault, Noções básicas de Metafísica. 

Matemática 1 - Geometria Plana: Teorema de Tales, Semelhança de Triângulos, Relações métricas no triângulo retângulo, Triângulos, 

Quadriláteros. 

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

Química – Estudo do carbono, Hibridização do carbono, classificação das cadeias carbônicas e funções orgânicas. 

Laboratório de Química - 1- Propriedades entre compostos orgânicos e inorgânicos; 2- Tipos de soluções.  

Biologia – 1 e 2 lei de Mendel, grupo sanguíneo, reprodução de gimnospermas e angiospermas. 

Física – Espelhos Esféricos, Refração e Dioptros Planos. 



                                                                                                                                                               
 

 

2021Salvador/Coordenação/Calend/20210330_Processo seletivo Etapa 2_2ªserie.doc – prof&mdjs 
                                                                                                        

4 
4 

 

CALENDÁRIO AVALIATIVO DA 2ª SÉRIE - SEMANAS DE 07 a 24.04 – ETAPA 2 - UNIDADE I 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODALIDADE PONTUAÇÃO 

SEMANA DE 05 A 19.04 – ETAPA 2 – I unidade 

Língua Estrangeira 07.04 (4ª 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 

 
 


