
 
 
 
 
 
 
 

 
COLÉGIO LA SALLE / NÚCLEO BANDEIRANTE 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1º TRIMESTRE 

9º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 2 - 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 E LITERATURA 

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. 

1,0 

20 a 24/04 
(Sala de aula)  

Atividade Avaliativa: Livro - Realização de atividade de verificação e reflexão dos livros 
paradidáticos “O menino do pijama listrado” e “Os Lusíadas em HQ” (Árvore de Livros).  

1,0 

REDAÇÃO 

Ao longo do trimestre 
Atividades realizadas em sala de aula e/ou tarefas de casa. (Livro e caderno).  
A pontuação será fechada no final do trimestre. 

0,5 

Ao longo do trimestre Produções de textos em sala de aula de acordo com gênero estudado. 0,5 

Produção de texto 
13 a 17/04 

Produção de texto que será entregue à professora no “caderno de produção de texto” na data 
estabelecida previamente. O tema abordado será condizente com o gênero estudado no 
trimestre. 

1,0 

LÍNGUA INGLESA 

De 09 a 13 março 
(Entrega da atividade) 

 “The women's day”- Atividade em inglês sobre mulheres importantes na vida dos alunos. 
montagem de um cartão. 

0,5 

De 04 a 08 de maio 
Aplicação de um Quiz sobre os conteúdos explorados durante o trimestre. A atividade será 
aplicada em sala usando os chromebooks. 

0,5 

Ao longo do trimestre               Verificação de atividades realizadas durante as aulas e em casa (homework).  1,0 

ARTE CÊNICA 
Ao longo do trimestre Atividades caderno e questionário internet - que será ministrado e  orientado pela professora. 1,0 

Ao longo do trimestre Trabalho em grupo Performance. 1,0 
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ARTE MUSICAL 

Dias 9 a 15 de março Questionário na internet: As propriedades do som. 0,5 ponto 

Dias 23 a 27 de março Pesquisa: Trabalho escrito sobre a Música da Idade Média. 0,5 ponto 

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

ARTE VISUAL 

De 02 a 06 de março Análise, exercícios e avaliação criativa. 0,5 

De 23 a 27 de março Análise, exercícios e avaliação criativa. 0,5 

27 a 30 de abril Apresentação da exposição e avaliação. 1,0 

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

GEOGRAFIA 
24 a 30 de abril Verificação das atividades do caderno como exercícios e coleta de informações (Pesquisas). 1,0 

04 a 08 de maio Apresentação dos trabalhos de grupo (jogos interativos ). 2,0 

HISTÓRIA 

16 a 20 de março Estudo Dirigido – Movimentos sociais: negros, indígenas e mulheres. 1,0 

13 a 17 de abril 
Desenvolver uma linha do tempo sobre a Primeira Guerra Mundial e os principais 
acontecimentos. 

1,0 

 
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 relação entre 
conhecimento e verdade na atualidade, aplicada às realidades de vida em Brasília. 

1,0 

13 a 17/4 
Apresentação de jogos pedagógicos que comuniquem a relação entre Filosofia e Ciência, na 
busca pela verdade e o bem da comunidade. 

1,0 
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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 

10/02 a 14/02 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 27 e 31. 0,5 

02/03 a 06/03 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 33 e 37. 0,5 

30/03 a 03/04 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 40, 42 e 46. 0,5 

22/04 a 01/05 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 48, 50 e 53. 0,5 

GEOMETRIA 

10/02 a 14/02               Atividade prática - Construção de Mandalas 0,4 

02/03 a 06/03              Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 148, 149 e 153 0,4 

30/03 a 03/04               Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 156 e 163 0,4 

13/04 a 17/04               Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 166 e 167 0,4 

22/04 a 01/05               Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - páginas 169  0,4 

BIOLOGIA 

17 a 21 de fevereiro Atividade no laboratório: Observação de Célula animal e Vegetal. Obrigatório uso do jaleco.  

      23 a 27 de março  Trabalho sobre os modelos didáticos de células em 3D. 1,5 

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

0,5 
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FÍSICA 

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 

Ao longo do trimestre  
Pesquisas e trabalhos com temas atuais que auxiliam na fundamentação dos conteúdos 
programáticos e habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

0,5 

Ao longo do trimestre  
Experimentação em Laboratório. (As aulas práticas serão avisadas com uma semana de 
antecedência via aplicado e agenda. Obrigatório uso do jaleco. 

1,0 

QUÍMICA 

12 a 20 de março Verificação de Exercícios Livro texto Referentes aos Conteúdos da AV-1. 1,0 

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 

 


