
 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Bianca Maria Branco Dias    Disciplina: Arte                 Série: 7º ano A 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

Durante o 

bimestre. 

 

TD – Tarefas Diárias 

 

10 

 

O mundo das artes e a arte nas primeiras grandes 

civilizações.  

 

As atividades serão realizadas em sala de aula. Colaborar, participar 

e seguir as instruções da professora.  

 

10/02 

 

TB – Trabalho 

 

5 

 

Fauvismo – É hora de produzir. 

 

Em uma folha sulfite faça um desenho e pinte-o inspirado nos 

quadros Fauvistas de André Derain. Ver referências do artista na 

internet. A atividade será feita em casa e entregue na data solicitada. 

 

09/03 

 

TB – Trabalho 

 

5 

 

Produção de cartaz  

 

Criar cartaz para uma campanha ligada à cidadania. A atividade será 

realizada em grupos e em salada de aula. Trazer materiais para 

confecção do cartaz: canetas coloridas, lápis de cor, revistas para 

recorte, tesoura, cola, cartolina (uma por grupo).  

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora:  Jessica Soares de S. C. Muniz       Disciplina: Ciências   Série: 7º ano A  

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

19/02 

 
TB1 - Trabalho 

 
3 

 
Características dos seres vivos 

Cada aluno deverá elaborar um modelo de célula (animal ou 
vegetal) criativa feita com materiais recicláveis. Não é 

permitido o uso de isopor. A célula precisa ter legenda de 
todas as organelas. Mais informações durante as aulas. 

 

06/03 

 
SI- Simulado UCB 

 
3 

 
Simulado UCB 

 
Conteúdos da série anterior 

 

18/03 

 
TB2 - Trabalho 

 
2 

 
Biomas terrestres 

Trabalho individual manuscrito sobre os principais biomas 
terrestres e suas características. Somente a capa e as 

imagens do trabalho poderão ser impressas.  Mais 
informações durante as aulas 

 

25/03 

 
PR1 - Prova 

 
10 

Capítulo 2: Características dos seres vivos; 
Capítulo 3: A diversidade da vida. 

Capítulo 6: Um jeito de se virar no ambiente 

Livro (Capítulos 2, 3 e 6); 
Lista de exercícios; 

Caderno. 
 

Durante o 
bimestre 

 

 
TD – tarefas diárias 

 
2 

 
Atividades diversas: Tarefas de casa e sala 

 
Informações em sala de aula 

 
 



 
 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Kleber Francisco de Oliveira           Disciplina: Educação Física      Série: 7 º ano A 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

10/02/2020 

 

Trabalho Escrito (TB) 

 

4,0 

 

Atividade física e saúde. 

 

Inicialmente, os alunos terão uma aula teórica/expositiva detalhando 

conceitos e como aferir o IMC, em seguida, os mesmos serão submetidos à 

alguns testes individuais (peso, altura, resistência de 1000 metros e dobra 

tricipital) para coleta de dados e cálculo do seu IMC. 

Em casa, os alunos deverão aplicar o teste de IMC com familiares e 

pesquisar  ações para diminuir o índice de massa corporal dos mesmos, 

sugerindo mudanças para melhorar a qualidade de vida. 

 

02/03/2020 

 

Trabalho Escrito (TB) 

 

3,0 

 

Esportes de marca, precisão e invasão. 

 

O aluno terá disponível uma apostila sobre o assunto no portal do colégio, a 

partir do dia 03 de fevereiro de 2020. A atividade consiste em estudar a 

apostila, responder um questionário que consta nas últimas páginas da 

apostila e entregar ao professor na data determinada. 

 

16/03/2020 

 

Pesquisa (PE) 

 

3,0 

 

Esportes adaptados. 

 

O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita sobre esportes adaptados 

para deficientes. A pesquisa deverá conter história, regras e movimentos do 

esporte. Posteriormente aplicaremos os esportes pesquisados para os 

alunos analisarem a possibilidade de inclusão dessas pessoas. 

 

Durante o 

bimestre 

Participação nas Aulas 

(PA) 

10,0 Esportes de marca, precisão e invasão, Atividade 

física e saúde. 

Participação Ativa durante as aulas práticas. 

 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jacir Gonçalves            Disciplina: Ensino Religioso    Série: 7º ano A 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

03 e 05/03 

 

 

TB1- Encenação 

 

0 a 10 

 

Caps. “E Deus visitou a terra”, “Caminho real”, 

“Vitória no deserto” e “Grupo de elite” 

 Desenho Bíblico do Youtube: “Nascimento de Jesus”, “João 
Batista”,” Tentação de Jesus” e “Os doze apóstolos”. 

 A classe será dividida em quatro grupos, cada grupo terá 
um capítulo para ser trabalhado. 

 Valor: Participação 6 pontos.  
Criatividade 2 pontos. 
Ornamentação 2 pontos. 

 

10 e 12/03 

 

 

TB2- Trabalho. 

 

 

 

0 a 10 

 
 
 

Livro paradidático “Extraordinário” - R.J. 
Palacio. 

 Biblioteca do colégio. 

 Leitura do livro. 

 Divisão de quatro grupos. 

 Cada grupo tem o direito de responder 5 perguntas 
somando o valor de 10 pontos. Os nomes dos alunos serão 
sorteados para poder responder (Passa e repassa) 

Obs. (O professor fará as orientações e acompanhamento em 
sala de aula.) 

 

24/03 

 

PR1- Prova 

 

0 a 10 

Caps. “E Deus visitou a terra”, “Caminho real”, 

“Vitória no deserto” e “Grupo de elite” 

 Livro didático 

 Prova objetiva e dissertativa. 

 

31/03 

 

 

AT1- Exercícios 

 

0 a 10 

Caps. “E Deus visitou a terra”, “Caminho real”, 

“Vitória no deserto” e “Grupo de elite” 

 Livro didático.  

 Responder as tarefas dos capítulos 1 a 4 durante o 
Bimestre. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Elaine Pereira de Santana        Disciplina:  Espanhol    Série: 7° ano A 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

05/03/2020 

 

Simulado - SI 3.0 Revisão de conteúdos anteriores 

 

Livro Língua Espanhola 6 

16/03/2020 

 

Trabalho – TB 

“Libro de recetas” 

5.0 Capítulo 2 – Mis comidas favoritas Elaborar um livro com 6 receitas favoritas. 

Em formato de livrinho (sulfite), com capa, sumário, imagens das 

receitas e em Espanhol. 

23/03/2020 

 

Prova - PR 10 Capítulos 1 e 2 – Interpretación de texto/Mi 

barrio/Establecimientos de un barrio/Placas de 

señalización/Adverbios de lugar/Comidas y 

recetas culinarias/Verbos encantar, ir y venir 

en el Presente del indicativo 

Livro Língua Espanhola 7 

Durante o 

bimestre 

 

Atividades do livro - TD 2.0 Capítulos 1 e 2 – Interpretación de texto/Mi 

barrio/Establecimientos de un barrio/Placas de 

señalización/Adverbios de lugar/Comidas y 

recetas culinarias/Verbos encantar, ir y venir 

en el Presente del indicativo 

Livro Língua Espanhola 7 

O aluno deverá realizar as tarefas do livro conforme orientação da 

professora. 

 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Adriano Gárgano Cavalheiro           Disciplina: Geografia    Série: 7º ano A 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

20/02 

Nota de Atividade 

(AT1) 7,0 Livro paradidático “Surpresas e Aventuras”. 

A atividade será realizada em grupos e consistirá na 

produção de um vídeo de curta metragem a respeito de 

determinado capítulo do livro. 

 

06/03 Simulado (SI1) 3,0 Conteúdo do 1º bimestre Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

 

26/03 Prova (PR2) 10,0 

Capítulo 2 – Estrutura geológica, relevo e 

hidrografia. 

Capítulo 3 – Clima e vegetação. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Milena Lencione      Disciplina: Gramática    Série: 7ºA 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

05/03 SI- Simulado CPB 3,0  Regras gramaticais 1º Bimestre Simulado com questões de gramática referente ao 
conteúdo estudado.  

10/03 AT1- Apresentação 
Avaliativa 
Interdisciplinar 

5,0  Funções da Linguagem 

 Livro paradidático do Bimestre: 
Extraordinário 

Em grupos de 4 a 6 integrantes os alunos deverão 
elaborar uma apresentação correspondente ao capítulo 
do livro. Os capítulos serão divididos por meio de sorteio 
em classe. A atividade será direcionada e avaliada nas 
disciplinas de gramática e Ensino Religioso. 

24/03 PR1- Prova 
Bimestral 

10,0  Figuras de Linguagem 

 Frase, oração e período 

 Acentuação gráfica 

Livro didático Unidade I e caderno de gramática. Prova 
com 10 questões (5 objetivas e 5 discursivas) + 1 
questão bônus. 
 

Durante o 
bimestre 

AT2- Leitura e 
Pesquisa  

2,0  Banco de palavras Semanalmente os alunos deverão pesquisar em 2 
palavras da norma culta e fazer a apresentação delas 
da seguinte forma: Explicar seu significado, soletrar a 
palavra e formar oralmente uma frase com ela. As 
apresentações ocorrerão durante o bimestre e serão 
por meio de sorteio. Após a apresentação, todos da 
classe deverão copiar as palavras apresentadas pelos 
colegas no caderno de gramática. Pesquisa e 
apresentação 1,0 ponto. Banco de palavras completo 
no caderno 1,0 ponto. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jonathas Silva Oliveira              Disciplina: História     Série: 7ºA 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

04/03 AT1 – Atividade bimestral 5,0 

pontos 

Capítulo 1 – Origens do mundo islâmico Criar uma representação em uma caixa de sapato 

 O aluno deve criar uma representação do mundo islâmico 

(livre escolha) 

 Será apresentado para a turma 

 Trabalhos fora da medida de uma caixa de sapato serão 

desconsiderados 

06/03 

 

SI1 – Simulado bimestral 3,0 

pontos 

Simulado CPB Conteúdo referente ao ano anterior 

23/03 

 

PR1 – Prova bimestral 10,0 

pontos 

Capítulo 2 – Sociedade e cultura feudal 

Capítulo 3 – Cruzadas e crescimento comercial e 

urbano 

Livro didático: Pág. 23 a 64 

Lista de exercícios 

Caderno do aluno 

No decorrer 

do bimestre 

TD1 – Tarefas em sala 

de aula e para casa 

2,0 

pontos 

Tarefas diárias Livro didático 

Outras atividades 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Rodinei Vieira          Disciplina: Língua Inglesa       Série: 7º A  

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

05/03 

 

SI1 3 Simulado diagnóstico - UCB Fundamentos e situações da Língua Inglesa. 
 

12/03 

 

AT1 4 Prova de Verbos Irregulares. Memorizar gradativamente a lista de verbos irregulares. 

(Última página da Apostila Turbo.)  

 

25/03 

 

PR1 10 Interpretação de texto; Numbers; Verb 

Can; Interrogative words: what, where...; 

Present Continuous; Possessive form. 

 

Livro Didático (Units 1 and 2); Caderno; Apostila Turbo. 

Durante o 

Bimestre 

 

TD1 3 Projeto Turbo; Tarefa de casa; Atividades 

em sala; Participação das atividades 

propostas. 

 

Acompanhamento durante o bimestre. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Nalva Barostichi             Disciplina: Matemática      Série: 7ºA 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

      20/02 

 

 

PR1 

 

10 

Múltiplos, divisores, números primos, mmc e mdc, 

operações com frações. 

Unidade 1 do livro pag. 6 - 47 

Caderno de exercícios tutoriar - p. 4 - 24, Atividades no Caderno 

 

05/03 

 

SI 1 

 

3 

 

Simulado Diagnóstico UCB 

 

 

11/03 

 

 

TB 1 

 

3 

 

Maquete – Retas paralelas, oblíquas e perpendiculares;  

Sólidos geométricas. 

Confecção em sala de aula, em grupo, com auxílio da 

professora; 

Os alunos irão fazer um bairro, onde usará os conceitos de 

retas e sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos), 

utilizando materiais recicláveis. 

 

27/03 

 

PR2 

 

10 

 mmc e mdc; operações com frações; Formas 

geométricas; Retas; Ângulos; Números negativos. 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro 

didático - instruções dadas pelo professor); 

Livro – Capitulo 1 – pg. 6 - 118 

Atividades no Caderno. 

 

No decorrer 

do bimestre. 

 

AT 1 

 

4 

Participação (realização de tarefas de casa/classe, 

caderno de exercícios, livro e comportamento, 

atividades complementares). 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro 

didático - instruções dadas pelo professor); 

Livro – Capitulo 1 – pg. 6 - 118 

Atividades no Caderno. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Maria Aparecida Rocha Santana           Disciplina: Redação     Série: 7 ano A 

 
 

 
 

Data  

 

Tipo de Avaliação 

 

Peso 

 

Conteúdo  

 

Onde encontrar? Como fazer? 

 

05/03 

 

SI - simulado 

 

3,0 

 

Redação – tipos de texto 

 

Caderno do aluno – Material CPB 

 

Durante o 

bimestre 

 

TD – Tarefas diárias 

 

3,0 

 

Produção textual – Trabalho com jornal – leitura e 

interpretação 

 

Caderno do aluno – livro ler é uma descoberta – com a orientação do 

professor em sala de aula,  

 

Durante o 

bimestre 

 

 

RD - Redação 

 

2,0 

 

Redação – Fábulas e poemas  

 

Almanaque de textos – caderno do aluno 

Durante o 

Bimestre 

AT – Reescritas e 

Exercícios 

 

2,0 

 

Atividades – leituras - interpretações – produção 

textual – redações – cartaz – livro paradidático 

 

Livro O extraordinário – caderno do aluno.  

 


