
 

 
Componente 

Curricular 

 
Data 

Da Avaliação: 

 
Atividades formativas 

 
Data da entrega dos 

Trabalhos: 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

24/08/2021 Portfólio de redação (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular: (0,5 pontos). 

29/6/2021 

LÍNGUA INGLESA 31/08/2021 Portfólio – Conteúdos desenvolvidos nos capítulos 3, 4 e 5 (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular: (0,5 pontos). 

18/8/2021 

ENSINO RELIGIOSO 19/08/2021 Assembleia: Superando dificuldades – (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

15/7/2021 

EDUCAÇÃO FÍSICA 23/08/2021 Pesquisa e apresentação de um esporte olímpico (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

09/8/2021 e 13/8/2021 

FILOSOFIA 26/08/2021 Entrega do resumo das unidades 2 e 3 do livro de filosofia (1,5 pontos). 

Obs.: a entrega do resumo será via google forms. O professor irá disponibilizar o link para a realização dessa tarefa. 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

12/8/2021 

MATEMÁTICA 18/08/2021 Construções de ampliações e reduções de objetos da realidade (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

13/8/2021 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

27/08/2021 Apresentação do power point incluindo o capítulo 3, 4 e 5 (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular: (0,5 pontos). 

13/8/2021  

HISTÓRIA 17/08/2021 Teias do conhecimento: páginas 93, 121, 147, 169 (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular: (0,5 pontos). 

10/8/2021 

GEOGRAFIA 09/08/2021 Biomas Brasileiros: suas representações e questões ambientais através de diferentes técnicas (minecraft, maquetes, cartazes) – 

(1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

16/8/2021 

ARTE 23/08/2021 Apresentação prática dos conteúdos trabalhados por capítulos, divididos em grupos. – (1,5 pontos). 

Participação em aula, frequência e acesso no marista virtual do componente curricular (0,5 pontos). 

09/8/2021 

• SIMULADO DOS COMPONENTES CURRICULARES 10/7/2021 

 



 
 

 

 

• Importante consultar o marista Virtual para acompanhar temas e conteúdos atualizados. 

• No Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio, você tem a possibilidade de substituir as notas. Se você estudante não atingiu 70% das notas nas avaliações (avaliação do 

componente e simulado) poderá realizar a reavaliação, deste componente. Ou se você estudante atingiu a média, mas deseja aumentar a sua nota, também terá o direito de 

realizar a reavaliação, sendo sua opção realizar ou não, será realizada a reavaliação, no contra turno da aula. Acompanhe os dias e horários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Você estudante poderá fazer a prova justificada caso tenha perdido alguma avaliação, mas o responsável deverá justificar com antecedência. Cada Justificativa será avaliada pela 

coordenação para que o estudante possa realizar a prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reavaliações  2º trimestre 

HORÁRIO Data: 13/9 Data: 14/9 Data: 15/9 
14:00 - 14:50 Matemática  Ens. Religioso Arte 

15:00 - 15:50 Inglês Português História 

16:00 - 16:50 Geografia Filosofia Ciências da Natureza 
17:00 - 17:50 ----- ------- Ed. Física 

Provas Justificadas 2º trimestre 
HORÁRIO Data: 17/9 Data: 21/9 Data: 22/9 

14:00 - 14:50 Matemática  Ens. Religioso Arte 

15:00 - 15:50 Inglês Português História 

16:00 - 16:50 Geografia Filosofia Ciências da Natureza 
17:00 - 17:50 ----- ------- Ed. Física 


