CRONOGRAMA DOS TESTES GLOBAIS - 4ª ETAPA – 2021

TURMA

DATA

PROVA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PROFESSOR(A)
ELABORADOR(A)

MURAL

22/11

REDAÇÃO

-

Rogelma

Rogelma
(Manhã e Tarde)

07 (Português)
05 (Interpretação
Textual)
23/11

6º ANO
A, B e C
(EF/Anos Finais)

24/11

25/11

26/11

LINGUAGEM

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS
HUMANAS

Geny (Manhã)
Liliane (Tarde)

Geny (Manhã)
Liliane (Tarde)

04 (Arte)

CONTEÚDOS
-Artigo de Opinião.
-Narração (Romance) de Cavalaria.
-Análise de texto (interpretação de textos verbais e não verbais).
-Análise linguística (GRAMÁTICA).
-Cap. 16 - Usos de S – SS – C – Ç – X e CH págs. 42 até 49.
-Cap. 12 A arte da cerâmica págs. 126 a 131.
-Cap. 13 Histórias em quadrinhos págs. 132 a 141.

04 Língua Inglesa

Alexandra

Alexandra

-Cap.15 e 16 -Vocabulário, texto e gramática.
-Cap. 12 - Los adjetivos pág. 91 e 92.
-Cap. 13 - La casa págs. 97 e 98.
-El verbo doler pág. 98.
-Cap. 14 - en el zoológico págs. 103 e 104.

04 Língua Espanhola

Lourdes

Lourdes

10 (Ciências)

Kênia

Kênia

-Cap. 16 - A estrutura da Terra.

10 (Matemática 1)

Sheyla

Sheyla

10 (Matemática 2)

Sinhazinha

Sinhazinha

08 (História)

Júnior

Júnior

08 (Geografia)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

04 (Filosofia)

Júnior

Júnior

-Cap. 16 – Livro 4 - Probabilidade e estatística.
- Capítulo 14 - Medida de Superfície.
Livro 4, pág. 5 à pág. 15.
- Capítulo 15 - Medida de Volume, Capacidade e Massa.
Livro 4 pág. 28 a pág. 43.
-Capítulo 15 - O Império Bizantino.
-Capítulo 16 - O mundo feudal.
-Cap. 15 – Redes Globais.
-Cap. 15 – Constante (re)construção.
-Capítulo 15 - Estamos juntos nessa - Respeito e responsabilidade.
-Capítulo 16 - A história é feita coletivamente.



ORIENTAÇÕES GERAIS:














Os testes atenderão as modalidades presencial e remota, contendo somente questões objetivas. Estilo ENEM, com cinco (05) alternativas para cada
questão, programados no Classroom / Plataforma Google e aplicadas presencialmente em horários simultâneos para alunos na modalidade presencial,
nos horários: 8h50min às 11h05min/14h50min às 17h05min, nas datas citadas (tabela acima);
Tanto na modalidade presencial quanto na remota, a quantidade de questões deverão ser as mesmas, conforme orientação da coordenação – Vide manual
de orientações;
As notas dos Testes Globais estarão disponíveis no Sistema Active Soft (Agenda On-line), logo após a correção dos mesmos. Divulgaremos, portanto, o
GABARITO dos referidos testes nos Murais do Classroom;
Os alunos que NÃO REALIZAREM os TESTES GLOBAIS farão os TESTES DE SEGUNDA CHAMADA no período de 29 de novembro a 02 de dezembro do
corrente ano;
O cronograma detalhado dos TESTE DE SEGUNDA CHAMADA será liberado, posteriormente, aos TESTES GLOBAIS com o objetivo de evitar uma confusão
entre os mesmos;
O resultado geral das notas do 4º bimestre letivo será liberado pelo Sistema de Notas Activesoft e entregue impresso (Boletim) aos pais/responsáveis,
dia 03 de dezembro do corrente ano;
Para os alunos que NÃO OBTIVEREM os 28 (vinte e oito) pontos na somatória das quatro médias/etapas anuais, estes, se submeterão à recuperação final;
As aulas de recuperação final acontecerão no modelo híbrido, no período de 06 a 10 de dezembro para os alunos que não atingirem média final 7,0 (sete)
no boletim escolar;
Os alunos em recuperação final deverão participar das aulas, APENAS, nos horários específicos, munidos do material didático, cadernos e outros materiais
necessários para as referidas aulas;
Os testes de recuperação final serão aplicados no período de 13 a 17 de dezembro das 7h às 9h 30min / 13h às 15h30min. O aluno deverá portar, tão
somente, lapiseira com lápis, borracha, caneta e apontador;
A entrega de notas da recuperação final será entregue pela coordenação, dia 23 de dezembro, das 7h às 11h / 13h às 17h.

Agradecemos a parceria e o apoio de sempre!
Adriana Dias – Coordenação Pedagógica
Georgina Arcanjo – Orientação Educacional

CRONOGRAMA DOS TESTES GLOBAIS - 4ª ETAPA – 2021

TURMA

DATA

PROVA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PROFESSOR(A)
ELABORADOR(A)

MURAL

22/11

REDAÇÃO

-

Edilson (Manhã)
Rogelma (Tarde)

Edilson (Manhã)
Rogelma (Tarde)

07 (Português)
05 (Interpretação
Textual)
23/11

7º ANO
A, B e C
(EF/Anos Finais)

LINGUAGEM

24/11

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

25/11

MATEMÁTICA

26/11

CIÊNCIAS
HUMANAS

Liliane

Liliane

CONTEÚDOS
-Narração a partir de imagem ou fragmento.
-Poema.
-Capítulo 16 - Figuras de pensamento.
-Leitura e interpretação textual.
-Capítulo 12 - Mosaico - As origens e a produção artística brasileira.
-Capítulo 13 - Danças folclóricas brasileiras.

04 (Arte)
04 (Língua Inglesa)

Alexandra

Alexandra

04 (Língua Espanhol)

Lourdes

Lourdes

-Cap. 11 - Comidas típicas págs. 71 e 72.
-Cap. 12 – En la cafetería pág. 77 e 78.
-Cap. 14 – Los deportes pág. 90.

10 (Ciências)

Kênia

Kênia

-Cap. 16 - A agitada superfície da Terra.

10 (Matemática 1)

Sheyla

Sheyla

10 (Matemática 2)

Sinhazinha

Sinhazinha

08 (História)

Júnior

Júnior

-Cap. 15 – Livro 4 - Probabilidade e estatística.
- Capítulo 16 - Área das figuras planas, Volume e outras medidas.
Livro 4 – Pág. 50 a pág. 71.
-Capítulo 14 - Brasil holandês.
-Capítulo 16 - A febre do ouro.

08 (Geografia)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

04 (Filosofia)

Júnior

Júnior

-Cap. 15 e 16 - Vocabulário, texto e gramática.

-Cap. 15 – Sul: o Brasil abaixo do trópico.
-Cap. 16- Brasil, mostra tua cara!
-Capítulo 15 - Cidadania - A luta por direitos.
-Capítulo 16 - Democracia.



ORIENTAÇÕES GERAIS:














Os testes atenderão as modalidades presencial e remota, contendo somente questões objetivas. Estilo ENEM, com cinco (05) alternativas para cada
questão, programados no Classroom / Plataforma Google e aplicadas presencialmente em horários simultâneos para alunos na modalidade presencial,
nos horários: 8h50min às 11h05min/14h50min às 17h05min, nas datas citadas (tabela acima);
Tanto na modalidade presencial quanto na remota, a quantidade de questões deverão ser as mesmas, conforme orientação da coordenação – Vide manual
de orientações;
As notas dos Testes Globais estarão disponíveis no Sistema Active Soft (Agenda On-line), logo após a correção dos mesmos. Divulgaremos, portanto, o
GABARITO dos referidos testes nos Murais do Classroom;
Os alunos que NÃO REALIZAREM os TESTES GLOBAIS farão os TESTES DE SEGUNDA CHAMADA no período de 29 de novembro a 02 de dezembro do
corrente ano;
O cronograma detalhado dos TESTE DE SEGUNDA CHAMADA será liberado, posteriormente, aos TESTES GLOBAIS com o objetivo de evitar uma confusão
entre os mesmos;
O resultado geral das notas do 4º bimestre letivo será liberado pelo Sistema de Notas Activesoft e entregue impresso (Boletim) aos pais/responsáveis,
dia 03 de dezembro do corrente ano;
Para os alunos que NÃO OBTIVEREM os 28 (vinte e oito) pontos na somatória das quatro médias/etapas anuais, estes, se submeterão à recuperação final;
As aulas de recuperação final acontecerão no modelo híbrido, no período de 06 a 10 de dezembro para os alunos que não atingirem média final 7,0 (sete)
no boletim escolar;
Os alunos em recuperação final deverão participar das aulas, APENAS, nos horários específicos, munidos do material didático, cadernos e outros materiais
necessários para as referidas aulas;
Os testes de recuperação final serão aplicados no período de 13 a 17 de dezembro das 7h às 9h 30min / 13h às 15h30min. O aluno deverá portar, tão
somente, lapiseira com lápis, borracha, caneta e apontador;
A entrega de notas da recuperação final será entregue pela coordenação, dia 23 de dezembro, das 7h às 11h / 13h às 17h.

Agradecemos a parceria e o apoio de sempre!
Adriana Dias – Coordenação Pedagógica
Georgina Arcanjo – Orientação Educacional

CRONOGRAMA DOS TESTES GLOBAIS - 4ª ETAPA – 2021

TURMA

DATA

PROVA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PROFESSOR(A)
ELABORADOR(A)

MURAL

22/11

REDAÇÃO

-

Edilson (Manhã)
Liliane (Tarde)

Edilson (Manhã)
Liliane (Tarde)

07 (Português)

23/11

8º ANO
A, B e C
(EF/Anos Finais)

24/11

25/11

26/11

LINGUAGEM

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS
HUMANAS

CONTEÚDOS
-Dissertação-Argumentativa.
-Editorial.
-Análise de texto (interpretação de textos verbais e não verbais)
-Análise linguística (GRAMÁTICA)
-Cap. 16 - Orações Subordinadas Adverbiais págs. 50 até 55.

05 (Interpretação
Textual)
04 (Arte)

Geny (Manhã)
Liliane (Tarde)

04 (Língua Inglesa)

Alexandra

Alexandra

04 (Língua Espanhol)

Lourdes

Lourdes

08 (Ciências)

Raniere

Raniere

- Sistema Muscular.

06 (Física)

Charles

Charles

-TD: Trabalho, potência e energia.

06 (Química)
10 (Matemática 1)

Thiago
Sheila

Thiago
Sheila

10 (Matemática 2)

Silvia

Silvia

-Ácidos e Nox
-Cap. 16 – Livro 4 - Estatística
-Livro 4 – Unidade 4 – Capítulo 14.
-Apostila 04 a 30.
-Caderno Suplementar – página 20 a 26.

08 (História)

Júnior

Júnior

08 (Geografia)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

04 (Filosofia)

Júnior

Júnior

Geny (Manhã)
Liliane (Tarde)

-Cap. 12 Arte em movimento págs. 134 a 143.
-Cap. 13 Experiências musicais págs. 144 a 155.
-Cap. 14 e 15 - Vocabulário, texto e gramática.
-Cap. 14 - Vocabulário: El despacho laboral – pág. 94
-Cap. 15 - Vocabulário: La boda - pág. 100
-Cap. 14 - Gramática: pronomes complemento direto – pág. 95

-Capítulo 15 - Neocolonialismo: África e Ásia na mira.
-Capítulo 16 - A Belle Époque europeia.

-Cap. 14 – América Latina: natureza.
-Cap. 15 – América Latina: água e meio ambiente.
-Capítulo 15 - Pensando o tempo presente e o mundo no futuro - Qual
mundo será construído?
-Capítulo 16 - O desafio de crescer.



ORIENTAÇÕES GERAIS:














Os testes atenderão as modalidades presencial e remota, contendo somente questões objetivas. Estilo ENEM, com cinco (05) alternativas para cada
questão, programados no Classroom / Plataforma Google e aplicadas presencialmente em horários simultâneos para alunos na modalidade presencial,
nos horários: 8h50min às 11h05min/14h50min às 17h05min, nas datas citadas (tabela acima);
Tanto na modalidade presencial quanto na remota, a quantidade de questões deverão ser as mesmas, conforme orientação da coordenação – Vide manual
de orientações;
As notas dos Testes Globais estarão disponíveis no Sistema Active Soft (Agenda On-line), logo após a correção dos mesmos. Divulgaremos, portanto, o
GABARITO dos referidos testes nos Murais do Classroom;
Os alunos que NÃO REALIZAREM os TESTES GLOBAIS farão os TESTES DE SEGUNDA CHAMADA no período de 29 de novembro a 02 de dezembro do
corrente ano;
O cronograma detalhado dos TESTE DE SEGUNDA CHAMADA será liberado, posteriormente, aos TESTES GLOBAIS com o objetivo de evitar uma confusão
entre os mesmos;
O resultado geral das notas do 4º bimestre letivo será liberado pelo Sistema de Notas Activesoft e entregue impresso (Boletim) aos pais/responsáveis,
dia 03 de dezembro do corrente ano;
Para os alunos que NÃO OBTIVEREM os 28 (vinte e oito) pontos na somatória das quatro médias/etapas anuais, estes, se submeterão à recuperação final;
As aulas de recuperação final acontecerão no modelo híbrido, no período de 06 a 10 de dezembro para os alunos que não atingirem média final 7,0 (sete)
no boletim escolar;
Os alunos em recuperação final deverão participar das aulas, APENAS, nos horários específicos, munidos do material didático, cadernos e outros materiais
necessários para as referidas aulas;
Os testes de recuperação final serão aplicados no período de 13 a 17 de dezembro das 7h às 9h 30min / 13h às 15h30min. O aluno deverá portar, tão
somente, lapiseira com lápis, borracha, caneta e apontador;
A entrega de notas da recuperação final será entregue pela coordenação, dia 23 de dezembro, das 7h às 11h / 13h às 17h.

Agradecemos a parceria e o apoio de sempre!
Adriana Dias – Coordenação Pedagógica
Georgina Arcanjo – Orientação Educacional

CRONOGRAMA DOS TESTES GLOBAIS - 4ª ETAPA – 2021

TURMA

DATA

PROVA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PROFESSOR(A)
ELABORADOR(A)

MURAL

22/11

REDAÇÃO

-

Edilson (Manhã)
Rogelma (Tarde)

Edilson (Manhã)
Rogelma (Tarde)

CONTEÚDOS
-

Texto Dissertativo-Argumentativo.
Artigo de Opinião.

06 (Português)

06 (Interpretação)

Liliane

Liliane

-Capítulo 10 - Arquitetura e urbanismo.
-Capítulo 13 - Arte como questionamento social.

04 (Arte)
23/11

LINGUAGEM

9º ANO A, B e C
(EF/Anos Finais)

24/11

25/11

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

-Capítulo 16 - Processo de formação das palavras - Derivação.
-Leitura e interpretação textual.

04 (Literatura)

Vanessa

Vanessa

05 (Inglês)

Thadeu

Thadeu

05 (Espanhol)

Lourdes

Lourdes

09 (Ciências)

Raniere

Raniere

08 (Física)

Charles

Charles

08 (Química)

Thiago

Thiago

10 (Matemática 1)

Allan

Allan

-O Grafite.
-As Histórias em Quadrinhos.
-Orações Condicionais (2nd e 3rd Conditional) UNIT 4.
-Cap. 15: Vocabulário: Tipos de sombreros y gorros – pág. 103.
-Cap. 14: Gramática: El Comparativo y el superlativo – pág. 96.
-Teoria sintética da evolução.
-A ação do ser humano no meio ambiente (poluição).
-Liivro 4
-Capítulo 15: Força de atrito.
-Capítulo 16: Aplicações das leis de Newton.
-Cap. 14 e Cap. 15
-Capítulo 14 - Probabilidade e Estatística – págs. 4 a 25.

26/11



CIÊNCIAS
HUMANAS

10 (Matemática 2)

Silvia

Silvia

08 (História)

Júnior

Júnior

08 (Geografia)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

Tiana (Manhã)
Alexandre (Tarde)

04 (Filosofia)

Júnior

Júnior

-Livro 4 – Capítulo 15 – Pág. 26 a 53
-Atividades digitais disponíveis no Classroom.
-Capítulo 14 - A Ditadura Civil- Militar (1964-1985).
-Capítulo 16 - O Brasil contemporâneo.
-Cap. 15 - Ásia: questões ambientais.
-Cap. 16 – Oceania: questões ambientais.
-Capítulo 13 - Maquiavel.
-Capítulo 15 - As crenças, a lógica e a dúvida como método
-Capítulo 16 - Filosofia e crítica social.

ORIENTAÇÕES GERAIS:














Os testes atenderão as modalidades presencial e remota, contendo somente questões objetivas. Estilo ENEM, com cinco (05) alternativas para cada
questão, programados no Classroom / Plataforma Google e aplicadas presencialmente em horários simultâneos para alunos na modalidade presencial,
nos horários: 8h50min às 11h05min/14h50min às 17h05min, nas datas citadas (tabela acima);
Tanto na modalidade presencial quanto na remota, a quantidade de questões deverão ser as mesmas, conforme orientação da coordenação – Vide manual
de orientações;
As notas dos Testes Globais estarão disponíveis no Sistema Active Soft (Agenda On-line), logo após a correção dos mesmos. Divulgaremos, portanto, o
GABARITO dos referidos testes nos Murais do Classroom;
Os alunos que NÃO REALIZAREM os TESTES GLOBAIS farão os TESTES DE SEGUNDA CHAMADA no período de 29 de novembro a 02 de dezembro do
corrente ano;
O cronograma detalhado dos TESTE DE SEGUNDA CHAMADA será liberado, posteriormente, aos TESTES GLOBAIS com o objetivo de evitar uma confusão
entre os mesmos;
O resultado geral das notas do 4º bimestre letivo será liberado pelo Sistema de Notas Activesoft e entregue impresso (Boletim) aos pais/responsáveis,
dia 03 de dezembro do corrente ano;
Para os alunos que NÃO OBTIVEREM os 28 (vinte e oito) pontos na somatória das quatro médias/etapas anuais, estes, se submeterão à recuperação final;
As aulas de recuperação final acontecerão no modelo híbrido, no período de 06 a 10 de dezembro para os alunos que não atingirem média final 7,0 (sete)
no boletim escolar;
Os alunos em recuperação final deverão participar das aulas, APENAS, nos horários específicos, munidos do material didático, cadernos e outros materiais
necessários para as referidas aulas;
Os testes de recuperação final serão aplicados no período de 13 a 17 de dezembro das 7h às 9h 30min / 13h às 15h30min. O aluno deverá portar, tão
somente, lapiseira com lápis, borracha, caneta e apontador;
A entrega de notas da recuperação final será entregue pela coordenação, dia 23 de dezembro, das 7h às 11h / 13h às 17h.

Agradecemos a parceria e o apoio de sempre!
Adriana Dias – Coordenação Pedagógica
Georgina Arcanjo – Orientação Educacional

