
 
 
 
 
 
 
 

 
COLÉGIO LA SALLE / NÚCLEO BANDEIRANTE 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1º TRIMESTRE 

1ª 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 
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 24/4 
(Sala de aula) 

Atividade Avaliativa - Em trio ou quarteto, os alunos escolherão uma música ou um poema. 
Farão a análise interpretativa do texto, identificando as Figuras de Linguagem e/ou as Funções 
da Linguagem presentes. 

1,0 

LITERATURA 
13 a 17/4 

Trabalho escrito sobre os aspectos constitutivos do gênero poema: Figuras de linguagem / 
Estrofação. 

1,0 

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

REDAÇÃO 

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 

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 (Arte Visual e Inglês) releitura de pinturas rupestres usando técnicas 
variadas. A figura produzida deverá contar uma narrativa do cotidiano dos povos ancestrais. A 
descrição da figura produzida 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 Grego. 1,0 

ARTE MUSICAL 

Dias 9 a 15 de março Questionário na internet: As propriedades do som e análise das obras do PAS/UnB. 0,5  

Dias 23 a 27 de março Pesquisa: Trabalho escrito sobre a Música do período Barroco. 0,5  

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

ARTE VISUAL 
30 e 31/3  

Trabalho interdisciplinar (Arte Visual e Inglês) releitura de pinturas rupestres usando técnicas 
variadas. A figura produzida deverá contar uma narrativa do cotidiano dos povos ancestrais. A 
descrição da figura produzida deverá estar em inglês e em folha A4 (letra Times New Roman, 
tamanho 12). 

1,0 

Ao longo do trimestre Banco de questões sobre pré-história no Brasil.  1,0 

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

GEOGRAFIA Ao longo do trimestre 

Apresentação de Trabalho: A cartografia como linguagem de representação geográfica. 1,0 

Exercícios livro didático e caderno, listas de exercícios. 0,5 

Estudo Dirigido 0,5 

HISTÓRIA 30/3 a 03/4                                Apresentação de Trabalho: Povos da Mesopotâmia. 2,0 

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 as diferentes formas de 
conhecimentos, aplicadas às realidades de vida em Brasília. 

1,0 

13 a 17/4 
Apresentação de jogos pedagógicos que comuniquem os conceitos de dialética, movimento, 
mudança e devir no pensamento de Heráclito e o eterno e imutável na filosofia de Parmênides. 

1,0 
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SOCIOLOGIA Ao longo do trimestre  
Exercícios livro didático, caderno, debate em sala.   1,0 

Atividade formulário Google. 1,0 

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 

27 a 31/1 Números primos – crivo de Erastóstenes. 0,3 

03 a 07/2 Construção de Mandalas (revisão figuras planas) - atividade envolvendo Álgebra e Geometria. 0,5 

24 a 28/2 Exercícios livro didático - Página 18. 0,2 

02 a 06/3 Lista de exercícios – Conjuntos. 0,4 

23 a 27/3 Exercícios livro didático - Páginas 29 e 40. 0,2 

20 a 24/4 Exercícios livro didático - Página 76. 0,2 

27/04 a 01/5 Atividade - folha quadriculada - Plano cartesiano. 0,2 

GEOMETRIA 

10 a 14/2 Construção de Mandalas (revisão figuras planas) - atividade envolvendo Álgebra e Geometria. 0,5 

02 a 06/3 Conteúdo dado em sala e os exercícios do Livro didático - página 255.  0,5 

30/03 a 03/4 Conteúdo dado em sala e o exercícios do Livro didático - página 266. 0,5 

22/04 a 01/5 Conteúdo dado em sala e o exercícios do Livro didático - página 270. 0,5 
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BIOLOGIA 

13 a 17 de abril Entrega  dos jogos lúdicos sobre mitose e meiose. 1,0 

20 a 25 de abril Estudo dirigido sobre divisão celular. 0,5 

Ao longo do trimestre Verificação das atividades de sala e casa. 0,5 

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.   

2,0 

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 

 


