
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 27 de Novembro de 2020. 

Cronograma de Prova – 4º bimestre 

Senhores pais ou responsáveis, na próxima semana iniciaremos as provas do 4º bimestre. As 
mesmas terão início em  07/12 a 11/12 e deverão ser entregues no mesmo dia. 
Segue calendário das atividades avaliativas. Pedimos por gentileza que acompanhem seus filhos no 
momento dos estudos e atividades diárias.  

3ª SÉRIE 
 

07/12 (Segunda-Feira) – Educação Física: (Professor Thiago) –  A nota de Ed. Física é vinculada a 
entrega do trabalho que se encontra disponível no site da escola (www. colegiopxsflamboyant.com.br) 
no item Atividades Extras (Regime Especial de Aulas não Presenciais) no sub item Provas, de acordo 
com sua série e faixa de ensino. 
07/12 (Segunda-Feira) – Redação: (Professor Jaime) – Redigir um texto dissertativo – argumentativo 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema proposto. 
07/12 (Segunda-Feira) – Filosofia: (Professor Marlon) –  Hegel (Cap. 11) e o positivismo (Cap. 12). 
08/12 (Terça-Feira) – Inglês: (Professor Jorge) – Prefixos e sufixos (capítulo 18); tempos verbais: 
características e estruturas verbais; interpretação de texto. 
08/12 (Terça-Feira) – Matemática: (Professor Luan) –  Função seno e cosseno. 
08/12 (Terça-Feira) – Matemática: (Professor Tiago) –  Lei dos senos, Lei dos cossenos e Trigonometria 
(ciclo trigonométrico). 
08/12 (Terça-Feira) – Geografia: (Professor Márcio Manoel) –  Hidrografia mundial e brasileira. 
08/12 (Terça-Feira) – Geografia: (Professora Bruna): – Migrações no mundo contemporâneo; Fases do 
capitalismo. 
09/12 (Quarta-Feira) – Física: (Professor Daniel) –  2ª Lei da Termodinâmica; Fundamentos da Óptica 
Geométrica; Reflexão da luz e Espelhos planos. 
09/12 (Quarta-Feira) – Física: (Professor Lucas) – Força Magnética. 
09/12 (Quarta-Feira) – Física: (Professor Eduardim) – Impulso, Quantidade de movimento, Colisões e 
Força Gravitacional.  
09/12 (Quarta-Feira) – Biologia: (Professor Écio) – Filo dos Poríferos, Cnidários, Platelmintos e 
Nematódeos. 
09/12 (Quarta-Feira) – Biologia: (Professor Igor) –  Biotecnologia, DNA recombinante e terapia gênico. 
10/12 (Quinta-Feira) – Espanhol: (Professor Gilmar) –  Interpretação textual tipo ENEM. 
10/12 (Quinta-Feira) – Gramática: (Professora Wanessa) – Língua, Linguagem, Fala, Sinônimos, 
Antônimos, Homônimos, Parônimos, Função da linguagem, Figuras de Linguagem. 
10/12 (Quinta-Feira) – Literatura: (Professora Cristhefany) – Terceira fase do modernismo e prosa e 
poesia de 45. 
11/12 (Sexta-Feira) – Química: (Professor Mário) – Reações Orgânicas todo conteúdo estudado. 
11/12 (Sexta-Feira) – Química: (Professor Iury) – Equilíbrio químico e gases. 
11/12 (Sexta-Feira) – História: (Professor Eduardo) – O mundo pós 2ª Guerra Mundial e Guerra Fria. 
11/12 (Sexta-Feira) – História: (Professor Murilo) –  Capítulo 35 e 36 – Ditadura Militar. 

 

 


