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AVALIAÇÕES/CONTEÚDOS/CRITÉRIOS – 1ª SÉRIE  

Cruzeiro 
3213-3838 

 

Octogonal 
3213-3737 

 

www.ciman.com.br 

ENSINO 
MÉDIO 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

      

Sejam bem-vindos ao 2º bimestre letivo CIMAN 2022. 

Que possamos continuar acompanhando, de forma presencial ou on-line, 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 – Provas específicas 

● Avaliação 2 – Provas integradas 

● Avaliação 3 – Atividades 

● Avaliação 4 – Simulado 

 

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

ocorrerão no 2º bimestre. Por isso, pedimos sua especial atenção ao que segue. 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EM CADA BIMESTRE 

ATIVIDADES 

1,0 ponto 

Listas 
Exercícios de casa/sala 

Outros 
 

PROVAS ESPECIFICAS 

5,0 pontos 

 

 

PROVAS INTEGRADAS 

4,0 pontos 

 
 

TOTAL 

10,0 pontos 

 

 
CALENDÁRIO 

 

2° BIMESTRE 

1º/5 Feriado – Dia do Trabalho  

2/5 Início do 2º bimestre 

2/5 Atendimento Bimestral às Famílias – Das 10h30 às 12h (on-line)  

18/5 Aniversário do CIMAN Octogonal – PARABÉNS!  

 

Período de 
provas 

específicas 
19 a 26/5 

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, redação e literatura)  
25/5 (quarta-feira) – FÍSICA E INGLÊS 
26/5 (quinta feira) – GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA/FILOSOFIA    

15/6 INTEGRADA DE HUMANAS 

16/6 e 17/06 Feriado e recesso – Corpus Christi  

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 4 a 24/7 Recesso escolar  

25/7 Reinício das aulas – 2º semestre letivo 

 

1ª SÉRIE 

 

DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Literatura 
Recursos da linguagem poética; gêneros literários; trovadorismo; humanismo; classicismo 
 
Gramática  

- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 

- Função (sujeito, predicado, predicação, vocativo, determinantes do verbo e do nome) 

- Pontuação 

 

ATIVIDADES Valor 

. Literatura e gramática: as atividades serão pontuadas proporcionalmente à 
quantidade cobrada ao longo do bimestre. 

 

1,0 ponto 

PROVA ESPECIFICA 5.0 pontos 

Literatura 
-  Recursos da linguagem poética; gêneros literários; trovadorismo; humanismo 
 
Gramática 
- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 
- Função (sujeito, predicado, predicação, vocativo, determinantes do verbo e do nome) 
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PROVA INTEGRADA 4.0 pontos 

Literatura 
Trovadorismo; humanismo; classicismo 
 
Gramática 

- Morfossintaxe no período simples: seleção e combinação de palavras 
- Função (sujeito, predicado, predicação, vocativo, determinantes do verbo e do nome) 
- Pontuação 

 
 

QUÍMICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
Química II (Filipe Panda) 
 
Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 
Relações entre Cg/L e Cmol/L 
Teoria cinética dos gases 
Transformações isotérmicas 
Transformações isobáricas 
Transformações isovolumétricas 
Equação geral dos gases 
 
Química I (André Araújo) 
 
Constante de Avogadro 
Mol 

Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
 

ATIVIDADES Valor  

Química II (Filipe Panda) 
 
Exercícios do livro e de sala 
 
Química I (André) - 0,5 pontos 
 
Exercícios de casa/sala. 

1,0 ponto 
 
 

 

PROVA ESPECÍFICA:  19/5 5.0 pontos  

Química II (Filipe Panda) 
 
Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 
Relações entre Cg/L e Cmol/L 
Teoria cinética dos gases 
Transformações isotérmicas 
 
Química I (André) 
Constante de Avogadro 
Mol 
Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
Reações químicas 
Equações químicas/balanceamento 
Leis ponderais (leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac) 
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PROVA INTEGRADA:  24/6 4.0 pontos  

Química II (Filipe Panda) 
 
Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 
Relações entre Cg/L e Cmol/L 
Teoria cinética dos gases 
Transformações isotérmicas 
 
Química I (André) 
Constante de Avogadro 
Mol 
Fórmulas químicas (mínima, molecular e percentual) 
Reações químicas 
Equações químicas/balanceamento 
Leis ponderais (leis de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac) 
 

INGLÊS 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
Leitura de textos 
 Técnicas de compreensão e interpretação a serem trabalhadas em sala 
Vocabulário  
Saber usar definições e exemplos para identificar novas palavras 
Gramática  
  Conjunções (and, but, so e similares) 
Palavras contáveis e incontáveis  
Palavras quantificadoras (a lot, many, much, a few, a little, some and any) 
Preposições de lugar e movimento 
 

ATIVIDADES Valor 

Atividades variadas do livro e atividades extras feitas em sala ou em casa 
(avisadas em sala); pontuadas proporcionalmente de acordo com a quantidade 
trabalhada no bimestre. 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA: 25/5 5,0 pontos  

Compreensão de texto e de vocabulário 
Conjunções (and, but, so e similares) 
Palavras contáveis e incontáveis  
Palavras quantificadoras 

PROVA INTEGRADA: 15/6 4,0 pontos  

 Compreensão de texto e compreensão de vocabulário 
Conjunções 
Palavras contáveis e incontáveis  
Palavras quantificadoras 
Uso das preposições 
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FÍSICA 

 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

- Movimentos circulares 
- Histórico da fìsica: de Aristóteles a Newton 
- Leis de Kepler 
- Princípios da dinâmica 
- Lei de Newton da atração das massas 
- Lei de Hooke 

 

 

ATIVIDADES Valor 

As as atividades serão pontuadas proporcionalmente à quantidade cobrada ao 
longo do bimestre. 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

- Movimentos circulares 
- Histórico da fìsica: de Aristóteles a Newton 
- Leis de Kepler 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

- Princípios da dinâmica 
- Lei de Newton da atração das massas 
- Lei de Hooke 
 
+ conteúdos da prova específica 

 

FILOSOFIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● A filosofia cristã: antecedentes históricos 
● A patrística e o resgate do pensamento grego 
● A escolástica e a valorização do conhecimento 
● Estratificação social: sistema de castas e sistema estamental 
 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre as influências da filosofia grega no cristianismo – 0,5 
ponto 
Produção de texto sobre o embate entre fé e razão – 0,5 ponto 
 
 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA  

 
● A filosofia cristã: antecedentes históricos 
● A patrística e o resgate do pensamento grego 
● A escolástica e a valorização do conhecimento 
 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 
Estratificação social: sistema de castas e sistema estamental. 

4,0 pontos 

 

SOCIOLOGIA 

  
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● A filosofia cristã: antecedentes históricos 
● A patrística e o resgate do pensamento grego 



                                               6 

● A escolástica e a valorização do conhecimento 
● Estratificação social: sistema de castas e sistema estamental 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre as influências da filosofia grega no cristianismo – 0,5 
ponto 
Produção de texto sobre o embate entre fé e razão – 0,5 ponto 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 
 
● A filosofia cristã: antecedentes históricos 
● A patrística e o resgate do pensamento grego 
● A escolástica e a valorização do conhecimento 
 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
Estratificação social: sistema de castas e sistema estamental 

4,0 pontos 

 

BIOLOGIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

- Bases químicas da vida   
- Água           
- Carboidratos  
- Lipídios                                                
- Aminoácidos e proteínas  
- Vitaminas e sais minerais  
 

- Limites da célula   
- Composição e estrutura da membrana 
 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

- Atividades do livro 
- Google Formulário 
- Listas de exercício 

 

PROVA ESPECÍFICA 
 
- Bases químicas da vida        
- Lipídios                                                
- Aminoácidos e proteínas 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 
- Bases químicas da vida   
- Lipídios                                                
- Aminoácidos e proteínas  
- Ácidos nucleicos 
 

- Limites da célula   
     - Composição e estrutura da membrana 

4,0 pontos 

 

ARTES 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

ARTES CÊNICAS (TEATRO MEDIEVAL) 

TEATRO SAGRADO  
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. Mistério 

. Milagre 

. Auto sacramental 

. Moralidade 

TEATRO PROFANO 

. Farsa 

. Sotie 

. Entremez 

TEATRO COMÈDIE DELL’ARTE 

Formação familiar / roteiro / improviso / 

itinerância / personagens fixas 

TEATRO COMÉDIE FRANÇAISE  

. Molière / Estado / Financiamento 

ARTES VISUAIS 

Pré-História europeia e brasileira 

Arte pré-colombiana 

Arte egípcia 

MÚSICA 
 
Música medieval 
Música religiosa e secular/profana 
Música vocal e instrumental 
Música renascentista 
Música religiosa e secular/profana 
Música vocal e instrumental 
Formas musicais 
 

ATIVIDADES Valor 
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Artes visuais  

- Lista de exercício 

- Música – Lista de exercícios 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 
 
Artes cênicas: teatro medieval 
 
Artes visuais: Pré-História europeia e brasileira 

 

Música: música medieval 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 

 Artes cênicas: TEATRO COMÈDIE DELL’ARTE 

 Formação familiar / roteiro / improviso / itinerância / 
personagens fixas 

 TEATRO COMÉDIE FRANÇAISE 

 Molière / Estado / Financiamento 

 Artes visuais: Pré-História europeia e brasileira e arte pré- 
colombiana 

 Música: música renascentista 
 

4,0 pontos  

PROVA SIMULADO 
 

 Artes cênicas: TEATRO COMÈDIE DELL’ARTE 

 Formação familiar / roteiro / improviso / itinerância / 
personagens fixas 

 TEATRO COMÉDIE FRANÇAISE  

 Molière / Estado / Financiamento 

 Artes visuais: Pré-História europeia e brasileira, arte pré- 
colombiana e arte egípcia 

 Música: música medieval e renascentista 
 

1,0 ponto  

 

MATEMÁTICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

ATIVIDADES Valor 

Matemática I e II – As atividades serão pontuadas proporcionalmente à 
quantidade cobrada ao longo do bimestre. 

1,0 ponto 

PROVA ESPECIFICA 5,0 pontos 

Matemática I – Noções de conjuntos, igualdade de conjuntos, subconjuntos, operações 

envolvendo conjuntos (união, interseção e diferença) 

 

Matemática II   
  ÂNGULOS 

●        Congruência de ângulos 

●        Bissetriz de um ângulo 

  

RETAS COPLANARES 

●        Posições relativas de duas retas 

●        Ângulo oposto pelo vértice 

●        Ângulo de duas retas com uma transversal 

     

TRIÂNGULOS 

●        Classificação dos triângulos quanto aos lados 
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●        Desigualdade triangular 

  

SOMA DOS ÂNGULOS DE UM TRIÂNGULO 

●        Propriedades da soma dos ângulos dos triângulos 

●     Classificação dos triângulos quanto aos ângulos 

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

Matemática I – Noções de conjuntos, igualdade de conjuntos, subconjuntos, operações 

envolvendo conjuntos (união, interseção e diferença). Conjuntos numéricos. Função do 1º grau 

Matemática II  

 ÂNGULOS 

●        Congruência de ângulos 

●        Bissetriz de um ângulo 

  

RETAS COPLANARES 

●        Posições relativas de duas retas 

●        Ângulo oposto pelo vértice 

●        Ângulo de duas retas com uma transversal 

     

TRIÂNGULOS  

 
Classificação dos triângulos quanto aos lados 

●        Desigualdade triangular 

  

SOMA DOS ÂNGULOS DE UM TRIÂNGULO 

●        Propriedades da soma dos ângulos dos triângulos 

Classificação dos triângulos quanto aos ângulos 

 CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS 

●        Casos de congruência 

  
 PONTOS NOTÁVEIS DO TRIÂNGULO 

●        Mediana e baricentro 

●        Bissetriz e incentro 

●        Alturas e ortocentro 

●        Mediatriz e circuncentro 

  

TRIÂNGULOS ISÓSCELES E TRIÂNGULOS EQUILÁTEROS 

●        Propriedades dos triângulos isósceles 

●        Propriedades dos triângulos equiláteros 
 
 
 
 

 

HISTÓRIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
Professor João Marcelo 
01. As civilizações hidráulicas na Idade Antiga 
- O Egito Antigo (a importância do Rio Nilo, origens, política, sociedade, economia, cultura) 
- A Mesopotâmia na Antiguidade (a importância dos Rios Tigre e Eufrates, origens, política, 
sociedade, economia, cultura) 
- A Índia Antiga (a importância dos Rios Ganges e Indo, origens, política, sociedade, economia, 
cultura) 
- A China Antiga (a importância dos Rios Huang He e Yangtzé, origens, política, sociedade, 
economia, cultura) 
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02. Introdução ao estudo da Idade Média 

- A transição da Antiguidade para a Idade Média e a desconstrução do mito da “Idade das 
Trevas” 
 
Professor Leonardo 

 Antiguidade Clássica 

- Periodizações (Grécia Antiga e Roma Antiga) 
- Aspectos históricos e conceitos genéricos sobre Grécia e Roma 
Grécia: 
- Grécia: um conceito cultural 
- Humanismo grego e seus significados 
- Períodos da história grega 
. Aspectos gerais segundo a aula e o livro didático 
. Destaque para o período arcaico e clássico 
- A democracia grega 
- A democracia atual 
 
Roma 
- Monarquia, república e império 
- Sociedade, cultura e economia 
- Escravismo, formação do cristianismo 
- Conceito de Antiguidade tardia 
- Crise e fim do império do Ocidente 

 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Professor João Marcelo 
Realização de atividades do livro didático e atividades propostas pelo professor. 
 
Professor Leonardo 
Serão desenvolvidas atividades do livro didático. 

0,5 ponto 
para cada 
professor 

PROVA ESPECÍFICA 

 
Professor João Marcelo 
01. As civilizações hidráulicas na Idade Antiga 

- O Egito Antigo (a importância do Rio Nilo, origens, política, sociedade, 
economia, cultura) 
- A Mesopotâmia na Antiguidade (a importância dos Rios Tigre e Eufrates, 
origens, política, sociedade, economia, cultura) 
 
Professor Leonardo 
 

Antiguidade Clássica 

- Periodizações (Grécia Antiga e Roma Antiga) 
- Aspectos históricos e conceitos genéricos sobre Grécia e Roma 
Grécia: 
- Grécia: um conceito cultural 
- Humanismo grego e seus significados 
- Períodos da história grega 
. Aspectos gerais segundo a aula e o livro didático 
. Destaque para o período arcaico e clássico 
- A democracia grega 
- A democracia atual 
 

5,0 pontos 
 
 
 
 

2,5 pontos 
para cada 
professor 
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 PROVA INTEGRADA 
 
Professor João Marcelo 
01. As civilizações hidráulicas na Idade Antiga 

- O Egito Antigo (a importância do Rio Nilo, origens, política, sociedade, 
economia, cultura) 
- A Mesopotâmia na Antiguidade (a importância dos Rios Tigre e Eufrates, 
origens, política, sociedade, economia, cultura) 
- A Índia Antiga (a importância dos Rios Ganges e Indo, origens, política, 
sociedade, economia, cultura) 
- A China Antiga (a importância dos Rios Huang He e Yangtzé, origens, política, 
sociedade, economia, cultura) 
 
Professor Leonardo 
Roma 
- Monarquia, república e império 
- Sociedade, cultura e economia 

4,0 pontos 

 

GEOGRAFIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

Solos  
 
● Conceito/Formação 
● Horizontes dos solos 
● Tipos de solos 
● Desgaste dos solos e soluções 
 
Fases do capitalismo 
 
● Capitalismo comercial 
● Capitalismo industrial 
● Capitalismo monopolista ou financeiro 
● Capitalismo informacional global 
● Mais-valia absoluta e relativa 
● Desemprego estrutural ou tecnológico 
● Desemprego conjuntural 
● Tecnologias disruptivas 
● Consenso de Washington 
 
Modelos de produção industrial 
 
● Taylorismo 
● Fordismo 
● Toyotismo 
● Volvismo 
 
Climatologia 
 
● Camadas da atmosfera 
● Elementos do clima 
● Fatores do Clima 
● Tipos de chuvas e tipos de ventos 
● Climogramas 
● El Niño e La Niña 
 
 

Atividades Valor 

Teste Oral sobre: 
 
Solos  
 
● Conceito/Formação 
● Horizontes dos solos 
● Tipos de solos 

1.0 ponto 
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● Desgaste dos solos e soluções 
 
Fases do Capitalismo 
 
● Capitalismo Comercial 
● Capitalismo Industrial 
● Capitalismo Monopolista ou Financeiro 
● Capitalismo Informacional Global 
● Mais-valia absoluta e relativa 
● Desemprego estrutural ou tecnológico 
● Desemprego Conjuntural 
● Tecnologias disruptivas 
● Consenso de Washington 
 
Atividade do livro e produção de texto. 

PROVA ESPECIFICA 3.0 pontos 

Solos  

● Conceito/Formação 
● Horizontes dos solos 
● Tipos de solos 
● Desgaste dos solos e soluções 

    Fases do Capitalismo 

● Capitalismo Comercial 
● Capitalismo Industrial 
● Capitalismo Monopolista ou Financeiro 
● Capitalismo Informacional Global 
● Mais-valia absoluta e relativa 
● Desemprego estrutural ou tecnológico 
● Desemprego Conjuntural 
● Tecnologias disruptivas 
● Consenso de Washington 
 
Modelos de Produção Industrial 
 
● Taylorismo 
● Fordismo 
● Toyotismo 
● Volvismo 
 
 

 

 1,0 ponto  
 

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 pontos 
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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 2382 (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  

          Coordenadora pedagógica 
  

                                             
 

       
 
 

             Débora Vasconcelos Souto 
              Orientadora educacional 
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