
1 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

1

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 1 do processo de avaliação da Unidade III de 2021.  

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

híbrida com a presença dos professores e alunos na escola, transmitindo em tempo real, através da sala de aula ZOOM, para os alunos que não 

optaram por aula presencial, 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. Sendo assim, é salutar reexplicarmos que: 

1- Nosso planejamento para Unidade III 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 III será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 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 1 da Unidade III e divulgamos a tabela com as 

configurações de notas da Unidade III.  

Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade III, 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 

ionara.silva@colegiooficina.com.br 

 

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 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE II - 2021 

COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO 

  1ª ETAPA 2ª ETAPA  3ª ETAPA 

LÍNGUA PORTUGUESA 3,0 5,0              2,0 (OIC) 

PRODUÇÃO TEXTUAL 2,0 6,0             2,0 (CONESCO) 

ARTE 2,0 6,0 2,0 (CONESCO) 

INGLÊS 4,0              6,0          -- 

ESPANHOL 4,0 6,0 -- 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2,0 6,0 2,0 (ATIVIDADE) 

HISTÓRIA 3,0 5,0         2,0 (CONESCO) 

GEOGRAFIA 2,0 6,0         2,0 (CONESCO) 

MATEMÁTICA 2,0 + 1,0 5,0         2,0 (CONESCO) 

CIÊNCIAS 2,0 6,0         2,0 (CONESCO) 
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9º Ano   
 
Conteúdos abordados nas atividades pontuadas 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de textos (paradidático  Retalhos, de Craig Thompson; outros textos);  
Aspectos da língua: período composto por subordinação; Orações subordinadas (substantivas, adjetivas); concordância nominal. 
Onde encontrar:  
Paradidático: Retalhos, Craig Thompson. Companhia das Letras - Gramática 360º - Parte III - Mauro Ferreira. FTD - Material disponibilizado na área 
restrita. 
 
Produção de Texto 
Biografia e Crase 
Onde encontrar: Material encaminhado na área restrita da série. 
 
Inglês  
A2 Movie: Hercules (1997) (shown in class) - Verbs to Describe Historical Events -  p. 92, 94, 95 - Simple Past - p. 96 - Past Time Expressions - p. 97. 
A2+ Movie: Inside Out (2015) (shown in class) - Feelings - p. 72 - Relationships - p. 79 - Present perfect: affirmative and negative - p. 71 and 72. 
B1 Movie: Cowspiracy - The Sustainability Secret (2014) (shown in class) - The natural environment (p. 69, 72, 133) - Present simple passive (p. 71, 
133). 
Past simple passive (p.73, 133) - Infographics (p. 74). 
B1+ Movie: Men in Black (1997) (shown in class) - Space - p. 69, 70 and 74 - The passive - p. 71 and 73 - Units of measurement - p. 72. 
 
Espanhol  
El consumo - El Imperativo - La adición 
Onde encontrar:  Libro ventana al español 4 
 
História  
Brasil: Segundo Império – Iluminismo - Revoluções Inglesas 
Onde encontrar: Livro didático (8º Ano), capítulos 11, 12, 01 e 02 e materiais enviados pelo professor e produzidos pelos alunos. 
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Geografia  
Continente Asiático: - Aspectos naturais - Aspectos populacionais - Oriente Médio. 
Onde encontrar: Livro didático: - Páginas 144 a 151, 152 a 159, 172 a 177, 180 a 185. 
  
Matemática – Frente 1 
Sistemas de equações do 2º grau 
Funções do 1º grau 
Funções do 2º grau 
Onde encontrar: 
Livro Matemática Compreensão e Prática - 9° ano – p. 187 a 192/ p. 201 a 216/ p. 231 a 245 
 
Matemática - Frente 2 
Circunferência, arcos e relações métricas. 
Onde encontrar:  
Livro Matemática Compreensão e Prática - 9° ano - Capítulo 12 - Páginas 363 a 383. 
*Haverá uma atividade em sala, em data a combinar com os alunos, que será pontuada. 
 
Ciências 
Biologia 

Conceitos básicos de Genética (fenótipo, genótipo, genes recessivos, genes dominantes, homozigose e heterozigose) - 1ª Lei de Mendel/cruzamentos genéticos. 

Grupos sanguíneos (sistema ABO) e fator Rh. 

Onde encontrar: Slides trabalhados pelas professoras - Registros feitos no caderno - Listas de exercícios - Livro didático Teláris 8º ano páginas 233 

a 240. 

Química 

Transformações Químicas: aspectos quantitativos, equações químicas e Leis Ponderais. 

Onde encontrar: Apostila e slides. 

Física 

Estrutura do universo: A astronomia (O estudo da astronomia ao longo dos anos) - A história dos telescópios - Além da terra (Sistema solar, planetas rochosos 
do sistema solar, planetas gasosos do sistema solar, sol, localização do sistema solar e exoplanetas) - Viagens interplanetárias – Estrelas. 
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Onde encontrar: Slides encaminhados pelo professor. 

www.sofisica.com.br   

 www.fisica.net  

 www.recursosdefisica.com.br   

 www.planetario.ufg.br 

 www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios  

www.uel.br/planetario    

www.usinaciencia.ufal.br  

Simulador phet colorado - ABC da astronomia (youtube). 

 
Ed. Física 
Lazer – Análise do documentário: Ócio, lazer e bem-estar – Produção da TV Sesc. 
Onde encontrar: Documentário – Será disponibilizado durante a aula. 
 
Arte 
CONESCO - Ambientação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sofisica.com.br/
http://www.fisica.net/
http://www.recursosdefisica.com.br/
http://www.planetario.ufg.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
http://www.uel.br/planetario
http://www.usinaciencia.ufal.br/
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 9º ANO - SEMANAS DE 04.10 A 12.11 – ETAPA 1 UNIDADE III 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODALIDADE 
 

SEMANA DE 04 A 08/12 

Geografia 06.10 (4ª feira) Das 10h50 às 12h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Inglês 07.10 (5ª feira) Das 13h50 às 15h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 11 A 15/10 

Espanhol 13.10 (4ª feira) Das 10h50 às 12h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 18 A 22/10 

Matemática 20.10 (4ª feira) Das 10h50 às 12h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

  SEMANA DE 25 A 29/10 

Ciências 27.10 (4ª feira) Das 10h50 às 12h30 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Ed. Física 
28 e 29.10 

 (5ª e 6ª feiras) 
O link ficará aberto 

48h 
Atividade a ser respondida no Google Forms referente ao documentário.  

SEMANA DE 01 A 06/11 

Língua Portuguesa 03.11 (4ª feira) Das 10h50 às 12h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Produção Textual 06.11 (sábado) Das 8h às 9h40 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 08 A 12/11 

História 10.11 (4ª feira) 
Das 10h50 às 

12h10 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

 


