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AVALIAÇÕES/CONTEÚDOS/CRITÉRIOS – 3ª 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  

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 

 

3ª SÉRIE 

 

DISCIPLINAS CONTETÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

PORTUGUÊS 

Literatura 
- Modernismo 
 

Gramática 

- Relação de dependência: período composto 

- Função do pronome relativo 

- Pontuação 

 

ATIVIDADES Valor 

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

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

Literatura 
- Modernismo 
 

Gramática 

- Relação de dependência: período composto 

- Função do pronome relativo 
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PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

Literatura 
- Modernismo 
 

Gramática 

- Relação de dependência: período composto 

- Função do pronome relativo 

- Pontuação 

 
 

REDAÇÃO 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

Funções e níveis da linguagem 

Parágrafo: estrutura 
Coesão e coerência 
Paralelismo 
Intertextualidade: paródia, paráfrase e semântica 
Figuras de linguagem 
Vícios de linguagem 

Gêneros textuais 
Textos dissertativos: recursos argumentativos no ENEM 
Estrutura dos textos argumentativos 

 
 

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 

 
Funções e níveis da linguagem 
Figuras de linguagem 
Vícios de linguagem 

Parágrafo: estrutura 
Coesão e coerência textual 
Gêneros textuais 
Textos dissertativos: recursos argumentativos no ENEM 
Estrutura dos textos argumentativos 

 

PROVA PRÁTICA – PRODUÇÃO DE TEXTO 
PROVA INTEGRADA  

Funções e níveis da linguagem 
Parágrafo: estrutura 
Coesão e coerência 
Paralelismo 
Intertextualidade: paródia, paráfrase e semântica 
Figuras de linguagem 

Vícios de linguagem 
Gêneros textuais 
Textos dissertativos: recursos argumentativos no ENEM 
Estrutura dos textos argumentativos 

2,0 pontos 
2,0 pontos 
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QUÍMICA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
Química I – Cris Cruz 
 
● Identificação das funções orgânicas oxigenadas, suas nomenclaturas e aplicabilidade 

● Álcool 

● Aldeído 

● Cetona 

● Ácido carboxílico 

● Éter  

● Éster 

● Identificação das funções orgânicas nitrogenadas, suas nomenclaturas: amina, amida 

● Propriedades físicas dos compostos orgânicos: estudo das ligações químicas e polaridade de 

compostos orgânicos correlacionando as forças intermoleculares com as propriedades físicas 

 

Química II – Filipe Panda 
 

● Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 

● Relações entre Cg/L e Cmol/L 

● Densidade das soluções  

● Título 

● Relações entre densidade, título, Cg/L e Cmol/L 

● Diluição 

● Misturas de soluções que não reagem 

● Titulação 

● Conceitos básicos de equilíbrio químico 

● Análise gráfica 

● Deslocamento de equilíbrio 

● Constante de equilíbrio (Kc) 

 

ATIVIDADES Valor  

Química II – Filipe Panda 

 
Exercícios do livro e de sala 
 

Química I – Cris Cruz 
 
Vistos no caderno 

1,0 ponto 
 
 

 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos  

Química II – Filipe Panda 
 

● Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 

● Relações entre Cg/L e Cmol/L 

● Densidade das soluções  

● Título 

● Relações entre densidade, título, Cg/L e Cmol/L 

● Diluição 

● Misturas de soluções que não reagem 

 
Química I – Cris Cruz 
 

● Identificação das funções orgânicas oxigenadas, suas nomenclaturas e aplicabilidade 

● Álcool 

● Aldeído 

● Cetona 

● Ácido carboxílico 

● Éter  

● Éster 
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PROVA INTEGRADA 4,0 pontos  

Química II – Filipe Panda 

 

● Tipos de concentração (Cg/L e Cmol/L) 

● Relações entre Cg/L e Cmol/L 

● Densidade das soluções  

● Título 

● Relações entre densidade, título, Cg/L e Cmol/L 

● Diluição 

● Misturas de soluções que não reagem 

● Titulação 

● Conceitos básicos de equilíbrio químico 

● Análise gráfica 

● Deslocamento de equilíbrio 

● Constante de equilíbrio (Kc) 

 
Química I – Cris Cruz 

 Química orgânica 

● Identificação das funções orgânicas oxigenadas, suas nomenclaturas e aplicabilidade 

● Álcool 

● Aldeído 

● Cetona 

● Ácido carboxílico 

● Éter  

● Éster 

● Identificação das funções orgânicas nitrogenadas, suas nomenclaturas: amina, amida 

● Propriedades físicas dos compostos orgânicos: estudo das ligações químicas e polaridade  

de compostos orgânicos correlacionando as forças intermoleculares com as propriedades físicas 

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 
● Definition and Explanation 
● Passive Voice 

PROVA INTEGRADA  4,0 pontos  

● Reading and comprehending 
● Vocabulary 
● Passive Voice  
● Prefixes and Suffixes 
● Reported Speech 
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FÍSICA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

Física 1 (Leonardo Kuhn) 
 
Unidade 1 – Eletrostática 
 
- Tópico 3 – Potencial elétrico 
 
Física 2 (Fábio de Oliveira) 
 
Unidade 4 – Física moderna 
 
- Tópico 2 – Introdução à Física Quântica 
- Tópico 3 – Teoria da Relatividade 

 

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) 
- Potencial elétrico: unidade 1, tópico 3, blocos 4 e 5 
 
Física 2 (Fábio de Oliveira) 
- Tópico 2 – Introdução à Física Quântica 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

Física 1 (Leonardo Kuhn) 
- Potencial elétrico: unidade 1, tópico 3, blocos 4 e 5 
+ conteúdo da prova específica 
 
Física 2 (Fábio de Oliveira) 
- Tópico 3 – Teoria da Relatividade 
+ conteúdo da prova específica 

 

FILOSOFIA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

● A crise da razão: antecedentes históricos e principais ideias 
● Kierkegaard: razão e fé – a crítica ao pensamento cartesiano  
● Schopenhauer: vontade e potência – a crítica à filosofia hegeliana 

● Nietzsche: o critério da vida e niilismo 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre a crise da razão e a crítica à filosofia cartesiana – 0,5 
ponto 
 

● Produção de texto acerca do tema - Nietzsche e a afirmação da vida – 0,5 
ponto 
 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA  
 

● A crise da razão: antecedentes históricos e principais ideias 
● Kierkegaard: razão e fé – a crítica ao pensamento cartesiano 

● Schopenhauer: vontade e potência – a crítica à filosofia hegeliana 
 
 

5,0 pontos 
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PROVA INTEGRADA 
 

● Nietzsche: o critério da vida e niilismo 

4,0 pontos 

 

SOCIOLOGIA 

  

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
● A crise da razão: antecedentes históricos e principais ideias 
● Kierkegaard: razão e fé – a crítica ao pensamento cartesiano  

● Schopenhauer: vontade e potência – a crítica à filosofia hegeliana 
● Nietzsche: o critério da vida e niilismo 
 
 

ATIVIDADES Valor 

● Estudo dirigido sobre a crise da razão e a crítica à filosofia cartesiana – 0,5 

ponto 
● Produção de texto acerca do tema – Nietzsche e a afirmação da vida – 0,5 
ponto 
 

1,0 ponto 

PROVA ESPECÍFICA 

 
● A crise da razão: antecedentes históricos e principais ideias 
● Kierkegaard: razão e fé – a crítica ao pensamento cartesiano  
● Schopenhauer: vontade e potência – a crítica à filosofia hegeliana 
 

5,0 pontos 

PROVA INTEGRADA 
 

● Nietzsche: o critério da vida e niilismo 

4,0 pontos 

 

BIOLOGIA 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

Biologia (Juliana) 

- Anatomia e fisiologia humana  

- Sistema digestório          
- Sistema respiratório 

- Sistema cardiovascular     
- Sistema imunitário 

 

 

Biologia (Claudiner) 

- A química da vida 

- Água 

- Sais minerais 

- Vitaminas 

- Carboidratos 

- Lipídios 

- Proteínas 

- Enzimas  
- Ácidos nucleicos 
 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

- Atividades do livro 
- Google Formulário 
- Listas de exercício 

 

PROVA ESPECÍFICA 
 

Biologia (Juliana) 

- Anatomia e fisiologia humana  
- Sistema digestório  

5,0 pontos 
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Biologia (Claudiner) 
- A química da vida 
- Água 
- Sais minerais 
- Vitaminas 
- Carboidratos 

PROVA INTEGRADA 
 

Biologia (Juliana) 

- Anatomia e fisiologia humana  
- Sistema digestório          
- Sistema respiratório 
- Sistema cardiovascular     
- Sistema imunitário 
 

Biologia (Claudiner) 
- A química da vida 
- Carboidratos 
- Lipídios 
- Proteínas 
- Enzimas  

- Ácidos nucleicos 

 

4,0 pontos 

 

ARTES 

 
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

ARTES CÊNICAS 

Teatro brasileiro  

 Ator Protagonista: Leopoldo Fróes / Jaime Costa / Procópio 

Ferreira e Dulcina de Moraes (de 1910 a 1940) 

 Modernismo (século XX – ano de 1943) 

Dramaturgia de Nelson Rodrigues 

Direção e encenação de Ziembinski 

Cenários e figurino de Gustavo Santa Rosa 

Drama: Vestido de noiva 

Planos da memória, realidade e alucinação 

ARTES VISUAIS 
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Arquitetura moderna, contemporânea e sustentável 

Design moderno e contemporâneo   

MÚSICA 
Século XX: modernismo e correntes de vanguarda 
Estilos, características e formas 

 

ATIVIDADES Valor 

ARTES VISUAIS 

Lista de exercícios 

Pontuação: 0,5 ponto 

MÚSICA 

Lista de exercícios 

 
Pontuação: 0,5 ponto 
 

1,0 
ponto 

PROVA ESPECÍFICA 
 

ARTES CÊNICAS 

Drama: Vestido de noiva 

Planos da memória, realidade e alucinação 

ARTES VISUAIS 

Arquitetura moderna, contemporânea e sustentável 
 
 

MÚSICA 
 
Século XX: modernismo e correntes de vanguarda 
Estilos, características e formas 
 
 
 
 
 

5,0 
pontos 

PROVA INTEGRADA 4,0 
pontos  
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ARTES CÊNICAS 

Dramaturgia de Nelson Rodrigues 

Direção e encenação de Ziembinski 

Cenários e figurino de Gustavo Santa Rosa 

Drama: Vestido de noiva 

Entrecruzamento dos planos da memória, realidade e alucinação 

 

 

ARTES VISUAIS 

Arquitetura moderna, contemporânea e sustentável 

Design moderno e contemporâneo  

MÚSICA 

Século XX: modernismo e correntes de vanguarda 
Estilos, características e formas 

 

PROVA SIMULADO 

ARTES CÊNICAS 

Dramaturgia de Nelson Rodrigues 

Direção e encenação de Ziembinski 

Cenários e figurino de Gustavo Santa Rosa 

Drama: Vestido de noiva 

Entrecruzamento dos planos da memória, realidade e alucinação 

ARTES VISUAIS 

1,0 
ponto  
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Arquitetura moderna, contemporânea e sustentável 

Design moderno e contemporâneo  

 

 
 

 

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 

● GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

● Estudo da reta 

✔ Posições relativas entre retas (concorrentes, paralelas e perpendiculares) 

✔ Equação segmentária da reta 

✔ Equação paramétrica da reta 

 

MATEMÁTICA II 

ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 

● Agrupamentos simples 

✔ Termo geral de um binômio 

✔ Triângulo aritmético 

 

● Binômio de Newton  

✔ Arranjo 

✔ Combinação 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos 

MATEMÁTICA I 

● GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

● Estudo da reta 

✔ Posições relativas entre retas (concorrentes, paralelas e perpendiculares) 

✔ Equação segmentária da reta 

✔ Equação paramétrica da reta 

 

● Estudo do ponto 

✔ Posições relativas entre retas ( concorrentes, paralelas e perpendiculares). 

✔ Equação segmentária da reta; 

✔ Equação paramétrica da reta; 

✔ Distância entre ponto e reta; 

✔ Ângulo formado entre duas retas; 
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MATEMÁTICA II 

ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 

● Agrupamentos simples 

✔ Arranjo 

✔ Combinação 

 

● Binômio de Newton  

✔ Termo geral de um binômio 

✔ Triângulo aritmético 

✔ Probabilidades 

 

HISTÓRIA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 
 

Professor João Marcelo 
01. Os movimentos sociais urbanos e rurais na Primeira República, a Semana de Arte Moderna 

de 1922 e o colapso da República das Oligarquias 

02. A Revolução de 1930 e a Era Vargas (Governo Provisório, Governo Constitucional e Estado 

Novo)   
 

Professor Leonardo 
- Revolução Russa 
. Antecedentes até 1905 
. O ano de 1917 
. Mencheviques e bolcheviques 
. A guerra civil 

 
- Período Entreguerras 
. Compreensão do contexto ideológico 
. Estudo comparativo entre liberalismo, socialismo e fascismo 

 
 

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. Os movimentos sociais urbanos e rurais na Primeira República, a Semana de 

Arte Moderna de 1922 e o colapso da República das Oligarquias 
 

 
Professor Leonardo 
 
- Revolução Russa 
. Antecedentes até 1905 
. O ano de 1917 

. Mencheviques e bolcheviques 

. A guerra civil 
 

5,0 pontos 
 
 
 
 

2,5 pontos 
para cada 
professor 
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 PROVA INTEGRADA 
 

Professor João Marcelo 
01. Os movimentos sociais urbanos e rurais na Primeira República, a Semana de 

Arte Moderna de 1922 e o colapso da República das Oligarquias 

02. A Revolução de 1930 e a Era Vargas (Governo Provisório, Governo 

Constitucional e Estado Novo)   

 
Professor Leonardo 
- Período Entreguerras 
. Compreensão do contexto ideológico 
. Estudo comparativo entre liberalismo, socialismo e fascismo 

4,0 pontos 

 

GEOGRAFIA 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 
 

Regionalização – Blocos econômicos 

● Estágios de integração dos blocos econômicos 
● Mercosul 
● Nafta (USMCA) 
● Apec 
● Aliança do Pacífico 
● Alca e Alba (diferença entre eles) 

● Unasul e Prosul (diferença entre eles) 
● Parceria Transpacífica (TPP) 
● Nova Rota da Seda – China 
● União Europeia – da formação aos dias atuais 
 
 

ATIVIDADES Valor 

● Teste oral - sobre Blocos Econômicos 
● Atividade do livro e produção de texto 

1,0 ponto 

PROVA ESPECIFICA 5,0 pontos 

Regionalização – Blocos econômicos 

● Estágios de integração dos blocos econômicos 
● Mercosul 

● Nafta (USMCA) 
● Apec 
● Aliança do Pacífico 
● Alca e Alba (diferença entre eles) 
● Unasul e Prosul (diferença entre eles) 
● Parceria Transpacífica (TPP) 

● Nova Rota da Seda – China 

 

PROVA INTEGRADA 4,0 pontos  

● União Europeia – da formação aos dias atuais 
 

 

 

ESPANHOL 

 

CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÕES 

 

Unidad 2: Mi inserción en la economía 

 

- Identificar informaciones visuales 

- Educación financiera 
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- Condicional Simple 

- Adverbios de probabilidad 

- Imperativo negativo 

- Pronombres complemento indirecto 
 

ATIVIDADES 1,0 ponto 

- Condicional Simple 

- Adverbios de probabilidade 
 

PROVA ESPECÍFICA 5,0 pontos 

 

- Identificar informaciones visuales 

- Educación financiera 

- Condicional Simple 

- Adverbios de probabilidad 

- Imperativo negativo 

- Pronombres complemento indirecto 
 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 4,0 pontos 

- Educación financiera 
 

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 Lana                                                         Débora Vaconcelos Souto  
        Coordenadora Pedagógica                                                Orientadora Educacional 
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