
 
 
 
 
 
 
 

 
COLÉGIO LA SALLE / NÚCLEO BANDEIRANTE 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1º TRIMESTRE 

3ª SÉRIE / ENSINO MÉDIO - 2020 
Projeto Arte no Palco: Até 1,0 em todas as disciplinas referente à primeira etapa do projeto “Arte no Palco”.  

Entrega do croqui/ roteiro da obra a ser tratada pela turma, conforme orientações do Guia do Arte no Palco. (Responsáveis pelo recebimento, professores Fábio e Ivo) 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO ATIVIDADE NOTA 

GRAMÁTICA 
Ao longo do trimestre 

Atividades de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

02 a 06/3 Projeto Dia da Mulher - Trabalho interdisciplinar cujo roteiro será entregue em breve. 1,0 

LITERATURA 
13 a 17/4 Apresentação de recital de poesias – Sarau Modernista. 1,0 

27 a 30/4 Conferência no caderno e verificação de listas de exercícios.  1,0 

REDAÇÃO 

Ao longo do trimestre 
Atividades de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

Ao longo do trimestre 
Produção de texto e Reescrita - Realização de duas produções em sala e suas respectivas 
reescritas.  

1,0 

LÍNGUA INGLESA 

30 e 31/3 

Trabalho interdisciplinar (Artes Visuais e Inglês) releitura de obras vanguardistas (futurismo, 
surrealismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, abstracionismo) usando técnicas e suportes 
variados. Trabalho em grupo com 4 integrantes. A descrição da obra produzida (Legenda) deverá 
estar em inglês e em folha A4 (letra Times New Roman, tamanho 12).  

1,0 

4 e 5/5 
 

Conferência no caderno e verificação de listas de exercícios.  1,0 
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ARTE CÊNICA 
Ao longo do trimestre Atividades caderno e questionário internet - ministrado e  orientado pela professora. 1,0 

Ao longo do trimestre Trabalho em grupo Teatro do Absurdo.  1,0 

ARTE MUSICAL 

Dias 9 a 15 de março 
Questionário na internet: Movimentos da música erudita modernista do século XX e análise das 
obras do PAS/UnB. 

0,5 

Dias 23 a 27 de março Pesquisa: Trabalho escrito sobre  Música erudita Moderna. 0,5 

Dias 27 a 30 de abril Apresentação do caderno com os conteúdos do 1º trimestre. 1,0 

ARTE VISUAL 
30/3 

Trabalho interdisciplinar (Arte Visual e Inglês) releitura de obras vanguardistas (futurismo, 
surrealismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, abstracionismo) usando técnicas e suportes 
variados. Trabalho em grupo com 4 integrantes. A descrição da obra produzida (Legenda) deverá 
estar em inglês e em folha A4 (letra Times New Roman, tamanho 12). 

1,0 

Ao longo do trimestre Banco de questões sobre  Vanguardas Europeias. 1,0 

EDUCAÇÃO FÍSICA Ao longo do trimestre Participação nas aulas e atividades propostas. 2,0 

GEOGRAFIA 23 a 30/3 

Apresentação de Trabalho: A “Velha” Ordem Mundial e suas características. 1,0 

Estudo Dirigido e mapa mental. 0,5 

Atividades do livro didático e caderno. 0,5 

HISTÓRIA 09 a 13/3 Apresentação de Trabalho: Revoltas da Primeira República. 2,0 
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FILOSOFIA 

2 a 6/3 
Apresentação das oficinas de música, poesia, teatro, desenho, charge e vídeo, em sala de aula, 
por meio das reflexões e elaborações dos grupos colaborativos sobre a vontade como força 
motriz e representação do mundo para Schopenhauer. 

1,0 

13 a 17/4 
Apresentação de jogos pedagógicos que comuniquem os conceitos de ídolos ou estátuas; 
“guerra”, em relação aos ídolos; filosofar a base de marreta ou martelo; além do homem e eterno 
retorno. 

1,0 

SOCIOLOGIA 
Ao longo do trimestre Exercícios livro didático, caderno, debate em sala.   0,5 

Ao longo do trimestre Atividade formulário Google. 1,5 

ENSINO RELIGIOSO 
Ao longo do trimestre 

Atividades de sala e/ou casa - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

04 a 08 de maio Apresentação dos trabalhos de grupo. 1,0 

ÁLGEBRA 

24 a 28/2 Exercícios livro didático - Página 707. 0,1 

02 a 06/3 Projeto Dia da Mulher - Construção de um mural (Interdisciplinar). 1,0 

09 a 13/3 Lista de exercícios - Números Complexos. 0,3 

23 a 27/3 Exercícios livro didático - Páginas 550 e 553. 0,1 

06 a 10/4 Exercícios livro didático - Páginas 558 e 559. 0,1 

27/04 a 01/5 Exercícios livro didático - Página 570. 0,1 

04 a 08/5  Lista de exercícios - Binômio de Newton. 0,3 
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GEOMETRIA 

10 a 14/2 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - página 759. 0,3 

02 a 06/3 Projeto Dia da Mulher - Construção de um mural (Interdisciplinar). 1,0 

30/03 a 03/4 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - página 776. 0,3 

22/04 a 01/5 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - página 779. 0,4 

BIOLOGIA 

02 a 06/3 Trabalho interdisciplinar: Projeto Mulheres. 1,0 

Ao longo do trimestre 
Atividade de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

0,5 

23 a 27 de março 
Atividade no laboratório: Observação de peças anatômicas de um porco. Obrigatório uso do 
jaleco. 

05 

FÍSICA 1 
Ao longo do trimestre 

Atividades de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre.   

1,5 

Ao longo do trimestre Laboratório: circuito elétricos. Obrigatório uso do jaleco.   0,5 

FÍSICA 2 

Ao longo do trimestre Laboratório. Obrigatório uso do jaleco. 0,5 

Ao longo do trimestre 
Atividades de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre.   

0,5 

Ao longo do trimestre Atividade Sala Google - Lista de Exercícios. 1,0 

QUÍMICA 

12 a 20 de março Verificação de Exercícios Livro texto Referentes aos Conteúdos da AV1. 0,5 

1 a 8 de abril Ficha Revisão Multidisciplinar. 0,5 

27 a 30 de abril Laboratório. Obrigatório uso do jaleco. 0,5 

4 a 6 de maio Atividade Sala Google - Lista de Exercícios. 0,5 

 


