
 

                   Brasília, 24 de fevereiro de 2022 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

       Sejam bem-vindos ao 1º bimestre letivo CIMAN 2022! 

Que possamos continuar acompanhando o desempenho de seu filho(a) nesse processo e cumprindo 

sempre nossa missão.   

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões. 

Tendo em vista que as avaliações são momentos privilegiados de estudo e ferramentas importantes na 

construção do conhecimento, encaminhamos as datas e os conteúdos das avaliações, bem como os critérios 

estipulados pelo Colégio CIMAN. Pedimos a todos que fiquem atentos às informações a seguir.  

Como preparação para esses momentos, sugerimos que os estudantes sigam algumas dicas 

selecionadas pela coordenação. 

● Faça revisões diárias. 

● Faça pequenos intervalos durante o período de estudos para descansar a mente.  

● Utilize mapas mentais para expressar suas ideias perante os conteúdos estudados de forma simples, 

rápida e direta. 

● Crie uma rotina saudável de estudos. 

● Organize um grupo de estudos virtual com seus colegas.  

Os instrumentos de avaliação do bimestre serão assim divididos. 

● Avaliação 1 –  

● Avaliação 2 – 

● Avaliação 3 – 

● Avaliação 4 – 

Neste documento, há informações importantes sobre os conteúdos e as datas das avaliações que 

ocorrerão no 1º bimestre. Por isso, pedimos sua especial atenção ao que segue. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE 

 

ATIVIDADES 

1,0 

Listas 

Exercícios de casa/sala 

Outros 

 

PROVAS ESPECÍFICAS 

5,0 

 

 

PROVAS INTEGRADAS 

4,0 

 

 

 

TOTAL 

10,0 

pontos 

 

 



 

CALENDÁRIO 

1° BIMESTRE 

 

DATA ATIVIDADE 

De 24/1 a 28/1 Atualização pedagógica 

31/1 Início das aulas  

8/2 Início das aulas da tarde ITINERÁRIOS/ELETIVAS 

 

De 28/2 a 2/3 

 

Recesso – Carnaval 

8/3 Dia Internacional da Mulher 

9/3 Aniversário do CIMAN Cruzeiro – PARABÉNS! 

De 11/3 a 18/3 

Período de 

provas 

específicas 

 

11/3 (sexta-feira) – QUÍMICA E HISTÓRIA 

14/3 (segunda-feira) – BIOLOGIA E ARTES 

15/3 (terça-feira) – MATEMÁTICA 

16/3 (quarta-feira) – PORTUGUÊS (GRAMÁTICA LITERATURA) 

17/3 (quinta-feira) – FÍSICA E INGLÊS 

18/3 (sexta-feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA 

    8/4 INTEGRADA DE HUMANAS 

    13/4 INTEGRADA DE EXATAS 

    14/4 Recesso 

    15/4 Feriado – Sexta-feira Santa 

     21/4 Feriado – Aniversário de Brasília e Tiradentes 

     22/4 SIMULADO 

     25/4 PROVA EM SEGUNDA CHAMADA 

30/4 Término do 1º bimestre letivo 

 

 



 

2° BIMESTRE 

1º/5 Feriado – Dia do Trabalho  

2/5 Início do 2º bimestre 

4/5 Atendimento Bimestral às Famílias – Das 10h30 às 12h (on-line)  

18/5 Aniversário do CIMAN Octogonal – PARABÉNS!  

De 19 a 26/5 

Período de 

provas 

específicas 

 

19/5 (quinta-feira) – QUÍMICA E HISTÓRIA  

20/5 (sexta-feira) – BIOLOGIA E ARTES  

23/5 (segunda-feira) – MATEMÁTICA  

24/5 (terça-feira) – PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E LITERATURA)  

25/5 (quarta-feira) – FÍSICA E INGLÊS  

26/5 (quinta feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA    

16/6 e 17/6 Feriado e recesso – Corpus Christi   

15/6 INTEGRADA DE HUMANAS 

24/6 INTEGRADA DE EXATAS 

28/6 PROVA EM SEGUNDA CHAMADA 

1º/7 SIMULADO 

1º/7 Final do semestre letivo  

8/7 Atendimento Bimestral às Famílias – Das 8h às 12h – Matutino e vespertino 

De 11/7 a 22/7 Recesso escolar  

25/7 Reinício das aulas – 2º semestre letivo 

 

 

 

 

 

 



 

1ª SÉRIE 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Literatura 

- A arte literária e suas linguagens; teoria literária; gêneros literários; e trovadorismo 

Gramática  

- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 

- Função (sujeito, predicado, predicação, determinantes do verbo) 

- Forma (substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, conjunção, interjeição, 

advérbio, preposição) 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Literatura e Gramática: as atividades serão pontuadas 

proporcionalmente à quantidade cobrada ao longo do bimestre.  

 

 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

Literatura 

-  A arte literária e suas linguagens; teoria literária 

 

Gramática 

- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 

- Função (sujeito, predicado, predicação, determinantes) 

- Forma (substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, conjunção, interjeição, 

advérbio, preposição) 

 



 

PROVA INTEGRADA  

 

Literatura 

- Teoria literária; gêneros literários; e trovadorismo 

 

Gramática 

- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 

- Função (sujeito, predicado, predicação, determinantes do verbo) 

- Forma (substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, 

conjunção, interjeição, advérbio, preposição) 

 

4,0 pontos 

 

QUÍMICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

● Conceito de matéria 
● Propriedades da matéria 
● Transformações da matéria 
● Análise gráfica 
● Substâncias e misturas 
● Sistemas homogêneos e heterogêneos 
● Coeficiente de solubilidade 
● Estequiometria I 
● Unidade de massa atômica (u) 
● Massa atômica (MA) 
● Massa do elemento (MA) 
● Massa molecular (MM) 
● Constante de Avogadro 
● Mol 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Química I (Filipe Panda) 

Exercícios do livro 

Química II (André) – 0,5 ponto 

Exercícios de casa/sala 

PROVA ESPECÍFICA: 11/3 5,0 pontos 



 

Química I (Filipe Panda) 

 

● Conceito de matéria 
● Propriedades da matéria 
● Transformações da matéria 

● Análise gráfica 
● Substâncias e misturas 
● Sistemas homogêneos e heterogêneos 
 

Química II (André) 

 

● Estequiometria I 
● Unidade de massa atômica (u) 
● Massa atômica (MA) 
● Massa do elemento (MA) 
● Massa molecular (MM) 
● Constante de Avogadro 
 

 

PROVA INTEGRADA: 13/4 

Química I (Filipe Panda) 

 

● Conceito de matéria 

● Propriedades da matéria 
● Transformações da matéria 
● Análise gráfica 
● Substâncias e misturas 
● Sistemas homogêneos e heterogêneos 
● Coeficiente de solubilidade 
 

Química II (André) 

● Estequiometria I 
● Unidade de massa atômica (u) 
● Massa atômica (MA) 
● Massa do elemento (MA) 
● Massa molecular (MM) 
● Constante de Avogadro 
● Mol 
 

4,0 pontos 

 

 



 

INGLÊS 

  CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 Leitura de textos  

Técnicas de compreensão e interpretação a serem trabalhadas em sala. 

 

Gramática  

Verb to be; adjetctives 

Artigos definidos e indefinidos 

Presente simples 

 Advérbios de frequência 

 Passado simples 

 Uso da expressão 'used to' 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

 

Atividades variadas do livro e atividades extras feitas em sala ou em casa, que serão 

avisadas em sala. 

PROVA ESPECÍFICA – 17/3 5,0 pontos  

 

Compreensão de texto 

Verbo to be 

Presente simples e 

Advérbios de frequência 

 

 

PROVA INTEGRADA – 8/4 4,0 pontos  

 

Compreensão de texto 

Present simples  

Advérbios de frequência 

Passado simples 

Expressão “used to” 

 

 

 

 

 

 



 

FÍSICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

- Velocidade escalar média e instantânea 

- Aceleração escalar média e instantânea 

- Movimento uniforme 

- Movimento uniformemente variado 

- Vetores e cinemática vetorial 

- Movimentos circulares 

 

 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

As atividades serão pontuadas proporcionalmente à quantidade 

cobrada ao longo do bimestre.  

 

 

  

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

- Velocidade escalar média e instantânea 

- Aceleração escalar média e instantânea 

- Movimento uniforme 

- Movimento uniformemente variado 

 

PROVA INTEGRADA 

- Vetores e cinemática vetorial 

- Movimentos circulares 

+ conteúdo da prova específica 

 

 

4,0 pontos 

 



 

FILOSOFIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

● Mito e filosofia: características e conceitos; 
● A experiência mítica – A mitologia grega e sua importância histórico-cultural; 
● A experiência filosófica – Os primeiros filósofos e suas ideias. 

                                                            ATIVIDADES 1,0 ponto 

● Estudo dirigido sobre a atualidade dos mitos nos nossos dias – 
0,5 ponto 
● Produção de texto sobre o que é filosofia – 0,5 ponto 

 

PROVA ESPECÍFICA  

● Mito e filosofia: características e conceitos; 
● A experiência mítica – A mitologia grega e sua importância 
histórico-cultural. 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 

● Mito e filosofia: características e conceitos; 
● A experiência mítica – A mitologia grega e sua importância 
histórico-cultural; 
● A experiência filosófica – Os primeiros filósofos e suas ideias. 

4,0 pontos 

 

 

SOCIOLOGIA 

 CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

● O que é sociologia? Para que serve? 
● A relação indivíduo e sociedade 
● Processo de socialização e estratificação social 

                                                            ATIVIDADES 1,0 ponto 

● Estudo dirigido sobre a relação indivíduo e sociedade – 0,5 ponto 
● Produção de texto sobre a relação entre estratificação social e 
desigualdade social – 0,5 ponto 
 

 

PROVA ESPECÍFICA 

 

● O que é sociologia? Para que serve? 
● A relação indivíduo e sociedade 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 

● O que é sociologia? Para que serve? 
● A relação indivíduo e sociedade 
● Processo de socialização e estratificação social 

4,0 pontos 

 

 



 

BIOLOGIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

- O que é Biologia?  

- Caracterização da vida 
 

- Bases químicas da vida   

- Água           
- Carboidratos  
- Lipídios                                                
- Aminoácidos e proteínas  
- Vitaminas e sais minerais  
 

 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

- Atividades do livro 
- Google Formulário 
- Listas de exercício 

 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos  

- O que é Biologia?  

- Caracterização da vida 
 

- Bases químicas da vida   

- Água           
- Carboidratos  
- Vitaminas e sais minerais 
 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos  

- O que é Biologia?  

- Caracterização da vida 
 

- Bases químicas da vida   

- Água           
- Carboidratos  
- Lipídios                                                
- Aminoácidos e proteínas  
- Vitaminas e sais minerais  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES 

 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

ARTES CÊNICAS 

Função do teatro 

Elementos da linguagem teatral 

Tríade teatral 

Teatro grego 

ARTES VISUAIS 

Elementos da linguagem visual 

Idade 

Média 

Arte bizantina 

MÚSICA 

Propriedades sonoras e elementos da linguagem musical 

Música na Antiguidade 

 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

 Artes cênicas  

Selecionar apenas um tipo de palco entre os quatro existentes, em se tratando da 

arquitetura teatral. 

Pontuação: 0,5 pontos 

Artes visuais  

Com base nos elementos das cores primárias, secundárias e terciárias, criar 

uma rosa dos ventos. 

Pontuação: 0,5 ponto 



 

PROVA ESPECÍFICA 

 Artes cênicas: tríade teatral 

Artes visuais: elementos da linguagem teatral 

 

 

Música: propriedades sonoras e elementos da linguagem 

musical 

 

 

5,0 pontos  

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos  

Artes cênicas 

Teatro grego: tragédia e comédia  

Dramaturgos:  Ésquilo, Sófocles, Eurípides (tragediógrafos), Aristófanes 

(comediógrafo) / 5 partes da tragédia 

 

Artes visuais 

Arte bizantina: arquitetura / mosaicos / afrescos / ogivas / abóbadas / fachadas / 

portas / janelas 

 

Música 

 

Música na Antiguidade 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Matemática I e Matemática II  

As atividades serão pontuadas proporcionalmente à quantidade 

cobrada ao longo do bimestre. 

 

 

 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

Matemática I – Matemática financeira: porcentagem, aumentos e 

descontos, variação percentual e juros 

 

Matemática II – Razão trigonométrica no triângulo retângulo, 

relação métrica no triângulo retângulo, congruência de ângulos, 

bissetriz de um ângulo 

 

 

 

 

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

Matemática I – Matemática financeira: porcentagem, aumentos e 

descontos, variação percentual e juros                                                 

Noções de conjuntos: igualdade, subconjuntos, operações entre 

conjuntos, conjuntos numéricos 

Matemática II – Razão trigonométrica no triângulo retângulo, relação 

métrica no triângulo retângulo, congruência de ângulos, bissetriz de 

um ângulo, posição relativa de duas retas, ângulo oposto pelo 

vértice, ângulo de duas retas com uma transversal 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Professor João Marcelo 

01. Introdução aos estudos históricos 

- A História como conhecimento científico; 

- Sentido e objetivos da História (o objeto de estudo da Ciência da História); 

- O historiador e as pesquisas históricas; 

- As fontes históricas (escritas, orais, iconográficas e arqueológicas); 

- A objetividade histórica em meio à subjetividade; 

- Etnocentrismo;   

- Educação Patrimonial: preservação do patrimônio histórico-cultural. 

 

02. A História antes da escrita (“Pré-história”) 

- Noções gerais sobre a evolução dos hominídeos; 

- Noções gerais sobre o Paleolítico e o Neolítico; 

- A Revolução Agrícola. 

 

Professor Leonardo 

01. Introdução aos estudos históricos 

. Conceito 

. Ciência, homem, tempo 

. O perigo do discurso histórico 

02. Ocidente cultural 

. Conceito 

. Características políticas, econômicas, ideológicas 

03. Grécia 

. Conceito de Grécia 

. Períodos históricos da Grécia Antiga 

 

 



 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Professor João Marcelo 

Realização de uma lista de exercícios com questões de processos 

seletivos contemplando os conteúdos ministrados ao longo do 1º 

bimestre. 

Professor Leonardo 

Será desenvolvida uma atividade sobre cronologia e o Ocidente 

cultural ao longo do 1º bimestre 

0,5 ponto para 

cada professor 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA ESPECÍFICA 

Professor João Marcelo 

01. Introdução aos estudos históricos 

- A História como conhecimento científico; 

- Sentido e objetivos da História (o objeto de estudo da Ciência da 

História); 

- O historiador e as pesquisas históricas; 

- As fontes históricas (escritas, orais, iconográficas e arqueológicas); 

- A objetividade histórica em meio à subjetividade; 

- Etnocentrismo;   

- Educação Patrimonial: preservação do patrimônio histórico-cultural. 

Professor Leonardo 

01. Introdução aos estudos históricos 

. Conceito 

. Ciência, homem, tempo 

. O perigo do discurso histórico 

02. Ocidente cultural 

. Conceito 

. Características políticas, econômicas, ideológicas 

 

5,0 pontos 

 

2,5 pontos 

para cada 

professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

 

Professor João Marcelo 

01. Introdução aos estudos históricos 

- A História como conhecimento científico; 

- Sentido e objetivos da História (o objeto de estudo da Ciência da 

História); 

- O historiador e as pesquisas históricas; 

- As fontes históricas (escritas, orais, iconográficas e arqueológicas); 

- A objetividade histórica em meio à subjetividade; 

- Etnocentrismo;   

- Educação Patrimonial: preservação do patrimônio histórico-cultural. 

 

02. A História antes da escrita (“Pré-história”) 

- Noções gerais sobre a evolução dos hominídeos; 

- Noções gerais sobre o Paleolítico e o Neolítico; 

- A Revolução Agrícola. 

 

Professor Leonardo 

 

02. Ocidente cultural 

. Conceito 

. Características políticas, econômicas, ideológicas 

 

03. Grécia 

. Conceito de Grécia 

. Períodos históricos da Grécia Antiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Thalis Perez 

O que é Geografia? 

● Escolas geográficas e seus pensadores 

● Escola determinista 

● Escola possibilista 

● Geografia quantitativa 

● Geografia crítica 

 

Capítulo 1 – O espaço geográfico 

● Conceitos geográficos (lugar, paisagem, território, região e 

redes) 

Capítulo 05 – Estrutura da Terra 

● O tempo geológico 

● Estrutura interna da Terra 

● Placas tectônicas 

● O modelado terrestre 

● Províncias geológicas 

● Formas de relevo 

● Solo: rocha desagregada 

 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Atividade do livro e produção de texto 



 

 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

O que é Geografia? 

● Escolas geográficas e seus pensadores 
● Escola determinista 
● Escola possibilista 
● Geografia quantitativa 
● Geografia crítica 
Capítulo 1 – O espaço geográfico 

● Conceitos geográficos (lugar, paisagem, território, região e 
redes) 
Capítulo 05 – Estrutura da Terra 

● O tempo geológico 
● Estrutura interna da Terra 
● Placas tectônicas 
● O modelado terrestre 
● Províncias geológicas 
● Formas de relevo 
● Solo: rocha desagregada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA INTEGRADA 

 

4,0 pontos 

Escolas geográficas e seus pensadores 

Estrutura interna da Terra 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

- Esportes de rede (voleibol) 
- Esportes de invasão (futsal, handebol e basquete) 

- Esporte de marca (natação) 
- Ginástica de condicionamento físico e conscientização corporal (alongamento) 
- Brincadeiras e jogos 

 

Avaliação Valor 

Atividades práticas  10,0 

pontos 

 

 

Lembramos que o Colégio CIMAN segue oferecendo horário de atendimento às famílias com 

professores. Para marcar atendimento ou solicitar outras informações à coordenação, favor entrar em 

contato pelo telefone 9 9658 2341 (Anilson). 

 

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 

  

    Demonstre gratidão pelas oportunidades que surgem em sua vida, com 

comprometimento aos novos objetivos e superação dos desafios impostos. Seja proativo, 

agradecido e justo. Trabalhe todos os dias com entusiasmo e retidão. Só querer não é poder, é 

preciso se comprometer, ter atitude e perseverança. Assim, quando você menos perceber, terá 

muitos seguidores. 

                                                                                                                                                                                            

Autor desconhecido 

  

Com amizade, 

 

 

 

                      Leise Protta Lanna                                                              Débora Vasconcelos Souto 
              Coordenadora Pedagógica                                                        Orientadora Educacional 
 

 


	● Faça revisões diárias.
	● Faça pequenos intervalos durante o período de estudos para descansar a mente.
	● Utilize mapas mentais para expressar suas ideias perante os conteúdos estudados de forma simples, rápida e direta.
	● Crie uma rotina saudável de estudos.
	● Organize um grupo de estudos virtual com seus colegas.
	● Avaliação 1 –
	● Avaliação 2 –
	● Avaliação 3 –
	● Avaliação 4 –

