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AVALIAÇÕES/CONTEÚDOS/CRITÉRIOS – 2ª 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 
De 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 e 17/6 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  

 De 4 a 8/7 Atualização pedagógica 

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 

 

2ª SÉRIE 

 

DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

LITERATURA 

Romantismo – Prosa 

GRAMÁTICA 

- Conjunção 

- Relação de dependência entre os termos da oração 

- Função do pronome relativo 

- Pontuação 

 

ATIVIDADES Valor 

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

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

LITERATURA 

Romantismo – Prosa 

GRAMÁTICA 

- Conjunção 

- Relação de dependência entre os termos da oração 

- Função do pronome relativo 
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PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

LITERATURA 

Romantismo – Prosa 

 

GRAMÁTICA 

- Conjunção 

- Relação de dependência entre os termos da oração 

- Função do pronome relativo 

- Pontuação 

 
 

REDAÇÃO 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
Variedades linguísticas 
Funções da linguagem  
Parágrafo  
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 
Elementos da narrativa no texto 
Foco narrativo: mudança de foco narrativo 
Organização narrativa: discurso direto, indireto e indireto livre 
Gêneros narrativos: conto; fábulas 

 
 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

Serão pontuadas proporcionalmente à quantidade cobradas ao longo do bimestre. 

 

PROVA ESPECÍFICA 
OFICINA DE REDAÇÃO 

4,0 pontos 
1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 
Variedades linguísticas 
Funções da linguagem  
Parágrafo  
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 

 

PROVA PRÁTICA – PRODUÇÃO DE TEXTO 
PROVA INTEGRADA  
Variedades linguísticas 
Funções da linguagem  
Parágrafo  
Estrutura do parágrafo  
Coesão e coerência textuais 
Paralelismo semântico e sintático 
Tipologia narrativa 
Estrutura da narrativa 
Elementos da narrativa no texto 
Foco narrativo: mudança de foco narrativo 
Organização narrativa: discurso direto, indireto e indireto livre 
Gêneros narrativos: conto; fábulas 

2,0 pontos 
2,0 pontos 
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QUÍMICA 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

Química II (Filipe Panda) 
 

● Número de oxidação 
● Regras de determinação do Nox 
● Reações de oxi-red 
● Potenciais de redução e oxidação 
● Metal de sacrifício 
● Espontaneidade das reações oxi-red 
● Pilhas 
 
Química I (André) 

● Regra do octeto 

● Estrutura de Lewis 

● Ligações iônicas 

● Propriedades dos compostos iônicos 

● Ligações covalentes 

● Ligações metálicas 

● Propriedades dos compostos metálicos 

● Geometria molecular 

● Polaridade de ligações e das moléculas 

● Propriedades dos compostos moleculares 

● Forças intermoleculares 

  

 

 

ATIVIDADES Valor  

Química II (Filipe Panda) 
 
Exercícios do Livro e de sala 
 
Química I (André) – 0,5 ponto 

 
Exercícios de sala/casa 

1,0 ponto 
 
 

 

PROVA ESPECÍFICA:  19/5 5,0 pontos  

Química II (Filipe Panda) 
 
● Número de oxidação 
● Regras de determinação do Nox 
● Reações de oxi-red 
● Potenciais de redução e oxidação 
● Metal de sacrifício 
 
Química I (André) 

●  Regra do octeto 

● Estrutura de Lewis 

● Ligações iônicas 

● Propriedades dos compostos iônicos 

● Ligações covalentes 

● Ligações metálicas 

● Propriedades dos compostos metálicos 

● Geometria molecular 
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PROVA INTEGRADA:  24/6 4,0 ponto  

Química II (Filipe Panda) 
 
● Número de oxidação 
● Regras de determinação do Nox 
● Reações de oxi-red 
● Potenciais de redução e oxidação 
● Metal de sacrifício 
● Espontaneidade das reações oxi-red 
● Pilhas 
 
Química I (André) 

● Regra do octeto 

● Estrutura de Lewis 

● Ligações iônicas 

● Propriedades dos compostos iônicos 

● Ligações covalentes 

● Ligações metálicas 

● Propriedades dos compostos metálicos 

● Geometria molecular 

● Polaridade de ligações e das moléculas 

● Propriedades dos compostos moleculares 

● Forças intermoleculares 

  
 

INGLÊS 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
 

ATIVIDADES Valor 

Atividades que serão passadas no decorrer do bimestre (sala/casa) 1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA  5,0 pontos  

● Reading and comprehending 
● Vocabulary 
● Synonyms 
● Comparisons 

PROVA INTEGRADA  4,0 pontos  

● Reading and comprehending 
● Vocabulary 
● Comparisons 
● Suffixes 
● Expressing purpose 
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FÍSICA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

Física 1 – Leonardo Kuhn 
 
Unidade 2 – Ondulatória 
- Tópico 2 – Ondas  
- Tópico 3 – Acústica 
 
Física 2 – Fábio de Oliveira 
Unidade 1 – Termologia: 
- Tópico 3 – Calor sensível e calor latente 
Blocos: de 1 a 5 

 

ATIVIDADES Valor 

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

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

Física 1 – Leonardo Kuhn 
- Ondas 
Física 2 – Fábio de Oliveira 
Unidade 1 – Termologia: 
- Tópico 3 – Calor sensível e calor latente 
Blocos: de 1 a 3 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

Física 1 – Leonardo Kuhn  
- Acústica 
+ Conteúdo da prova específica 
 
Física 2 – Fábio de Oliveira 
- Unidade 1 – Termologia: 
- Tópico 3 – Calor sensível e calor latente 
Blocos: 4 e 5 
 
+ Conteúdo da prova específica 

 

FILOSOFIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● A metafísica da modernidade: a filosofia moderna e a crise da metafísica 
● Descartes e a postura racionalista sobre o conhecimento 
● Locke e Hume: o empirismo e a crítica ao conhecimento inato 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre o método cartesiano e sua aplicabilidade na atualidade 
– 0,5 ponto 
● Produção de texto sobre a crítica empirista acerca do conhecimento – 0,5 
ponto 
 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA  
 

● A metafísica da modernidade: a filosofia moderna e a crise da metafísica 
● Descartes e a postura racionalista sobre o conhecimento 
● Locke e Hume: o empirismo e a crítica ao conhecimento inato 
 

5,0 pontos 
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PROVA INTEGRADA 
 
● A metafísica da modernidade: a filosofia moderna e a crise da metafísica 
● Descartes e a postura racionalista sobre o conhecimento 
● Locke e Hume: o empirismo e a crítica ao conhecimento inato 
 

4,0 pontos 

 

SOCIOLOGIA 

  
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● Poder, política e Estado: conceitos e contextualização histórica 
● O Estado absolutista, o Estado liberal e os estados nacionais do século XX 
● As teorias clássicas sobre o Estado 

 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre as diferenças entre Estado absolutista e Estado liberal 
– 0,5 ponto 
● Produção de texto sobre as teorias clássicas sobre o Estado: Hobbes versus 

Rousseau – 0,5 ponto 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 

 
● Poder, política e Estado: conceitos e contextualização histórica 
● O Estado absolutista, o Estado liberal e os estados nacionais do século XX 
● As teorias clássicas sobre o Estado 
 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 
● Poder, política e Estado: conceitos e contextualização histórica 
● O Estado absolutista, o Estado liberal e os estados nacionais do século XX 
● As teorias clássicas sobre o Estado 
 

4,0 pontos 

 

BIOLOGIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 
Biologia (Juliana) 

Reino Protoctista  
- Protozoários e doenças                    
- Algas  
 

Reino Fungi 
- Características gerais dos fungos  
- Padrão geral do ciclo de vida dos fungos      
- Classificação dos fungos  
- Fungos em associações mutualísticas  
- Importância dos fungos  
 
Biologia (Thais) 
Introdução ao estudo dos animais (metazoários)  

● Platelmintos 
● Nematelmintos 
● Moluscos 
● Anelídeos 
● Artrópodes 
● Equinodermos 
 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

● Atividades do livros 
● Listas de exercícios 
● Google Formulários 

 



                                               8 

PROVA ESPECÍFICA 
 
Biologia (Juliana) 

Reino Protoctista  
- Protozoários e doenças       
 

Biologia (Thais) 

Introdução ao estudo dos animais (metazoários)  
● Platelmintos 
● Nematelmintos 
● Moluscos 
● Anelídeos 
 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 
Biologia (Juliana) 

Reino Protoctista 
● Protozoários 
● Algas 
 

Reino Fungi 
● Características gerais dos fungos  
● Padrão geral do ciclo de vida dos fungos      
● Classificação dos fungos  
● Fungos em associações mutualísticas  
● Importância dos fungos  
 
Biologia (Thais) 
Introdução ao estudo dos animais (metazoários)  

● Platelmintos 
● Nematelmintos 
● Moluscos 
● Anelídeos 
● Artrópodes 

● Equinodermos 

4,0 pontos 

 

ARTES 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

ARTES CÊNICAS 

1916 – Teatro americano 

 Arthur Müller / Tennessee Williams 

1918 – Teatro de Vsevolod Meyerhold 

 Biomecânica 

1920/1921 – Teatro proletário 

 Erwin Piscator 

1922 – Teatro épico 

 Bertolt Brecht / Teatro dialético / Distanciamento 

1932 – Teatro da crueldade 

 Antonin Artaud  

ARTES VISUAIS 

Técnicas, materiais e suportes 

Barroco europeu 

Barroco brasileiro 

Rococó 

Neoclassicismo e Missão Artística Francesa 
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MÚSICA 

Período Clássico 

- Origem  

- Características gerais 

- Formas musicais (vocais e instrumentais) 

- Principais compositores 
 

ATIVIDADES Valor 

ARTES VISUAIS 

Lista de exercícios 

Pontuação: 0,5 ponto 

MÚSICA 

Lista de exercícios 

1,0 
ponto 

PROVA ESPECÍFICA 
 

ARTES CÊNICAS 

1918 – Teatro de Vsevolod Meyerhold 

 Biomecânica 

5,0 
pontos 

PROVA INTEGRADA 
 

 

4,0 
pontos  

SIMULADO 
 

 

1,0 
ponto  

 

MATEMÁTICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

ATIVIDADES Valor 

MATEMÁTICA I 

TRIGONOMETRIA – 0,5 ponto 

As atividades serão passadas no decorrer do bimestre (sala/casa) e pontuadas 

proporcionalmente à quantidade cobrada ao longo do bimestre. 

 

MATEMÁTICA II 

GEOMETRIA ESPACIAL – 0,5 ponto 

As atividades serão passadas no decorrer do bimestre (sala/casa) e pontuadas 

proporcionalmente à quantidade cobrada ao longo do bimestre. 

 

 

 

 

1,0 ponto 
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PROVA ESPECIFICA 5,0 pontos 

MATEMÁTICA I 

● TRIGONOMETRIA 

o Lei dos senos 

o Lei dos cossenos 

 

MATEMÁTICA II 

● EXPONENCIAL 

 

o Revisão das propriedades de potência 

o Equação exponencial 

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

● TRIGONOMETRIA EM UM TRIÂNGULO QUALQUER 

 

o Lei dos senos 

o Lei dos cossenos 

 

 

● FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

o As demais voltas na circunferência 

o Função seno 

o Função cosseno 

o Função tangente 

 

MATEMÁTICA II 

● EXPONENCIAL 

 

o Revisão das propriedades de potência 

o Equação exponencial 

o Inequação exponencial 

o  Função exponencial 

 
 

HISTÓRIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
Professor João Marcelo 
01. A primeira fase da Revolução Industrial (1760 – 1850) (condições políticas, sociais e 
econômicas para o início da Revolução Industrial, o pioneirismo inglês, inovações tecnológicas, 
fontes de energia e transformações na produção)  
02. O Iluminismo, o Liberalismo e alguns pensadores (John Locke, Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau, Adam Smith) 
03. As origens da economia como conhecimento científico: a Escola Clássica e a Fisiocracia 
04. A Revolução Francesa (1789 – 1815): antecedentes históricos e as fases revolucionárias 

 
 
Professor Leonardo 
 
- Independência dos EUA 
. Aspectos anteriores ao movimento 
. Mudanças de padrões ingleses e americanos 
. Luta pela independência e seu resultado 
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- Conjuração Baiana e Mineira 
. Semelhanças e diferenças entre os movimentos 
. Motivações e influências 
. Imagens de heróis 
. Formação dos processos históricos de cada caso 
 
- Período Joanino 
. Contexto europeu 
. Impactos no Brasil 
. Relação com a independência 

 

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. A primeira fase da Revolução Industrial (1760 – 1850) (condições políticas, 
sociais e econômicas para o início da Revolução Industrial, o pioneirismo inglês, 
inovações tecnológicas, fontes de energia e transformações na produção)  
02. O Iluminismo, o Liberalismo e alguns pensadores (John Locke, Voltaire, 
Montesquieu, Rousseau, Adam Smith) 
03. As origens da economia como conhecimento científico: a Escola Clássica e a 
Fisiocracia 
 
Professor Leonardo 
 
- Independência dos EUA 
. Aspectos anteriores ao movimento 
. Mudanças de padrões ingleses e americanos 
. Luta pela independência e seu resultado 
 
- Conjuração Baiana e Mineira 
. Semelhanças e diferenças entre os movimentos 
. Motivações e influências 
. Imagens de heróis 
. Formação dos processos históricos de cada caso 
 

5,0 pontos 
 
 
 
 

2,5 pontos 
para cada 
professor 

 PROVA INTEGRADA 
 
Professor João Marcelo 
01. A primeira fase da Revolução Industrial (1760 – 1850) (condições políticas, 

sociais e econômicas para o início da Revolução Industrial, o pioneirismo inglês, 
inovações tecnológicas, fontes de energia e transformações na produção)  
02. O Iluminismo, o Liberalismo e alguns pensadores (John Locke, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, Adam Smith) 
03. As origens da economia como conhecimento científico: a Escola Clássica e a 

Fisiocracia 
04. A Revolução Francesa (1789 – 1815): antecedentes históricos e as fases 

revolucionárias 
 
Professor Leonardo 
- Período Joanino 
. Contexto europeu 
. Impactos no Brasil 
. Relação com a independência 

 
 
 

4,0 pontos 
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GEOGRAFIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

Thalis Perez 

● Formação territorial do Brasil 

● Divisão regional do Brasil       

● População brasileira      

● Estrutura étnica da população brasileira 

● Urbanização brasileira 
 
 

ATIVIDADES Valor 

● Teste oral – Formação territorial e divisão regional do Brasil; população 
brasileira 
● Atividade do livro e produção de texto 
 

1,0 ponto 

PROVA ESPECIFICA 5,0 pontos 

● Formação territorial do Brasil 

● Divisão regional do Brasil       

● População brasileira  

● Estrutura étnica da população brasileira 
 

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos  

● População brasileira      

● Estrutura étnica da população brasileira 

● Urbanização brasileira 
 

 

 

ESPANHOL 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
Unidad 2:  El cambio somos nosotros 

 

- Tipos textuales 

- Futuro imperfecto 

- Pretérito imperfecto 

- Perífrasis verbales de obligació 

- Conjunciones y locuciones conjuntivas de causa 

- Vocabulario Intitucional 

- Adverbios y locuciones adverbiales de modo 

 
ATIVIDADES 1,0 ponto 

Ahorrar para no faltar. 

 
 

5,0 pontos 



                                               13 

 
PROVA ESPECÍFICA 

- Tipos textuales 

- Futuro imperfecto 

- Pretérito imperfecto 

- Perífrasis verbales de obligación 

- Conjunciones y locuciones conjuntivas de causa 

- Vocabulario Intitucional 

- Adverbios y locuciones adverbiales de modo 

 

 
ATIVIDADE AVALIATIVA 4,0 pontos 

- Ley ambiental 

 
 

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 
3213-3752 (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 

 

  

 


	CALENDÁRIO
	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 3213-3752 (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 ...
	Autor desconhecido
	Com amizade,

