
 

 

Agenda semanal de atividades avaliativas em aulas não presenciais– 3º ANO 

9ª Semana – 11 a 15 de maio de 2020. 

Instruções gerais: 

Estimado Aluno, 

Esta semana, de 11 a 15 de maio, será dedicada à avaliação da aprendizagem. As provas serão postadas no 

site da escola – até as 9h – e retiradas – a partir das 17h – diariamente, conforme o calendário de provas e de 

acordo com esta Agenda.  

       É importante que você leia as informações e orientações aqui constantes em cada dia e para cada 

disciplina e que esteja atento às instruções abaixo a fim de que realize, com entendimento, cada uma de suas 

avaliações:  

 Leia as questões com muita atenção antes de resolvê-las; 

 A Avaliação dever ser respondida no caderno ou numa folha avulsa, após preencher o cabeçalho (data, 

nome do aluno e série) e a identificação: Avaliação de _________ (identificação da disciplina); 

 As respostas devem ser todas escritas a caneta, nas cores azul ou preta; 

 Não é permitida a utilização de corretivo. Questões rasuradas (subjetivas e objetivas) não serão 

consideradas; 

 Questões subjetivas e objetivas, quando necessário, deverão conter todos os cálculos. Caso contrário, 

não serão consideradas; 

 Cada professor estará de plantão, NO DIA DE SUA PROVA, das 9h até as 13h para prestar 

esclarecimentos, caso haja dúvidas em relação a enunciados e imagens. 

 Depois de finalizada, a avaliação deve ser enviada para o professor, de acordo com as instruções 

individuais abaixo.    

SIMULADO SFB ON LINE 

 Estará disponível no período de 18 a 24 de maio. 

 O login e a senha para a realização do simulado serão encaminhados a cada pai/aluno pelo WhatsApp 

(privado), no dia 18/05, à tarde. 

 Informações e orientações serão publicadas no site da escola. 

 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Arte (Cleiton) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada segunda-feira 

(11/05), no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar 

(ou digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9652-4587. 

 

Conteúdos de prova: 

 Função da arte, variação linguística, charge e tira. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Atividades presenciais (já realizada): 2,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 2,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 



 

 

O login e a senha para a realização do simulado serão encaminhados a 

cada pai/aluno (no privado). Informações e orientações serão publicadas 

no site da escola. 

Educação Física 

(José Lucas) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 10,0, será publicada segunda-feira 

(11/05), no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar 

(ou digitalizar) e encaminhar a atividade até as 17h de sexta-feira, pelo 

WhatsApp (privado): 9 8508-7745. (Obs.: Notem que haverá um tempo 

maior para essa atividade). 

 

Conteúdos de prova: 

 Atletismo e Voleibol. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

 

Cálculo (Mattheus) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada segunda-feira 

(11/05), no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar 

(ou digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

WhatsApp: (62) 98472-2171. 

 

Conteúdos de prova: 

 Funções (Livro I, Matemática II, Aulas 01 a 05). 

 Análise Combinatória (Livro I, Matemática III, Aulas 01 a 05 / 

Livro II, Matemática III, Aulas 06 e 07). 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

História (José Maria) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada segunda-feira 

(11/05), no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar 

(ou digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

WhatsApp (62) 98485-2503 ou pelo e-mail: jpezinho2000@yahoo.com.br 

 

Conteúdos de prova: 

 Conceitos de Pré-História e África Antiga, Egito, Mesopotâmia, 

Hebreus e Linha do Tempo. 

mailto:jpezinho2000@yahoo.com.br


 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 
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Gramática (Cleiton) 

No horário de 

Redação 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada terça-feira (12/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9652-4587. 

 

Conteúdos de prova: 

 Colocação pronominal, morfologia e flexão (gênero e número). 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Atividades presenciais (já realizada): 2,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 2,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

 

Redação (Cleiton) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada terça-feira (12/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9652-4587. 

 

Conteúdos de prova: 

 Redação Enem (Situações que levam a zero e proposta de 

intervenção). 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

 

Física I (Rosimar) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada terça-feira (12/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9932-1411. 

 

 



 

Conteúdos de prova: 

 Campo elétrico, páginas 34 a 38 – Livro 01; e 

 Campo elétrico uniforme, páginas 40 e 41 – Livro 01. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 
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Literatura (Rosania) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quarta-feira (13/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 98631-8854. 

 

Conteúdos de prova: 

 Realismo – Análise das obras machadianas. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) e Atividades da Agenda Semanal 

EaD: 3,0 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

Biologia (Alencar) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quarta-feira (13/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, no e-mail 

alencarbeltrao@gmail.com. 

 

Conteúdos de prova: 

 BIO I – Embriologia Geral: Livro 02, aula 06 e 07, página 196;  

 BIO II – Taxonomia: Livro 02, aula 06 e 07, página 244;  

 BIO III – Bioquímica: Livro 02, aula 06 e 07, página 310; e 

 BIO IV – Genética do Sexo: Livro 02, aula 07 e 08, página 351. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

 

Inglês (Cleiton) Atividade Avaliativa/Prova: 

 

mailto:alencarbeltrao@gmail.com


 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada quarta-feira (13/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9652-4587. 

 

Conteúdos de prova: 

 Técnicas de leitura - Skimming e Scanning. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Atividades presenciais (já realizada): 2,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 2,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 
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Física II (Mattheus) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quinta-feira (14/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

WhatsApp: (62) 98472-2171. 

 

Conteúdos de prova: 

 Espelhos Planos (Livro I, Física IV, Aulas 01 a 05). 

 Espelhos Esféricos (Livro II, Física IV, Aulas 06 a 10). 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

Geometria (Raul) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quinta-feira (14/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-

mail: raulfon2020@gmail.com. 

 

Conteúdos de prova: 

 MATEMÁTICA IV * Aula 4: Polígonos página 101; * Aula 5: 

Triângulos página 106;  

 MATEMÁTICA V * Aula 1: Razões trigonométricas página 112. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

Sociologia (Hélio de 

Deus) 
Atividade Avaliativa/Prova: 

 

mailto:raulfon2020@gmail.com


 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada quinta-feira (14/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9900-1946. 

 

Conteúdos de prova: 

 Durkheim – Os fatos Sociais. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Atividades presenciais (já realizada): 3,0  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 2,0 

- Simulado on-line SFB: 2,0 
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Geografia (Ernesto) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada sexta-feira (15/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

Google Classroom. 

 

Conteúdos de prova: 

 Globalização, Estrutura Geológica da terra, Regionalização do 

espaço. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

Química (Hélio Jr.) 

Atividade avaliativa/prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada sexta-feira (15/05), 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-

mail helioquimica@hotmail.com. 

 

Conteúdos de prova: 

 Termoquímica e funções orgânicas. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa – valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada): 1,5  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 1,5 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

Filosofia (Hélio de 

Deus) 

Atividade Avaliativa/Prova: 

 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada sexta-feira (15/05), 

mailto:helioquimica@hotmail.com


 

no site da escola, até as 9h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo 

privado do WhatsApp (62) 9900-1946. 

 

Conteúdos de prova: 

 Período Helenístico. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Atividades presenciais (já realizada): 3,0  

- Atividades da Agenda Semanal EaD: 2,0 

- Simulado on-line SFB: 2,0 

 

 


