
 
 
 

                                                           “O Senhor é seu protetor! O Senhor está ao seu lado.” Sl. 121:5 

    

Conteúdo Período Descrição da atividade Valor 

SISTEMA DIGESTÓRIO 01 a 09/04 AT1 - Lista – CPB Provas 1,0 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 01 a 10/06 AT2 - Lista – CPB Provas 1,0 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 09 a 16/07 TB1 – COMBATE AO FUMO 2,0 

SISTEMA CIRCULATÓRIO 20 a 24/07 TB2 – MAPA CONCEITUAL 
SISTEMA CIRCULATÓRIO 

2,0 

SISTEMAS DE 
COORDENAÇÃO (NERVOSO E 
ENDÓCRINO) 

30/07 
 

AV1 - Atividade avaliativa    
            CPB Provas 

4,0 

 
INSTRUÇÕES:  
TB1 - Fazer uma pesquisa sobre OS MALEFÍCIOS DO FUMO em qualquer de suas formas para a saúde humana e criar uma arte 
digital ou POST PARA INSTAGRAM (ou redes sociais) alertando sobre esta problemática sócio-ambiental. (Não é necessário ter conta 
nestas redes sociais). Para iniciar a sua pesquisa: https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-nacional-de-combate-ao-fumo.  
Atenção: A arte precisa ser enviada pela plataforma do e-class, somente no dia descrito TB1-COMBATE AO FUMO, que ficará 
disponível entre os dias 09-16/07, para organização e facilidade no processo de avaliação. Qualquer dificuldade em postar a imagem, 
entrar em contato com a Orientação, antes da data limite. 
 
TB2 – Elaborar um mapa conceitual sobre O SISTEMA CIRCULATÓRIO. Esse trabalho deve ser realizado em 1 folha sulfite, com 
desenhos, imagens, colagens, símbolos, diagramas... de forma manual e usando a sua criatividade. Precisa conter informações sobre: 

Roteiro de atividades avaliativas 

Turma: 8º anos A e B 

Disciplina: CIÊNCIAS 

2º bimestre 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE  

https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-nacional-de-combate-ao-fumo


sangue (plasma e elementos figurados), os vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares), coração e suas cavidades, o fluxo do 
sangue venoso e arterial, bem como as principais doenças que acometem este sistema. Digitalizar essa folha (scanear ou tirar uma 
foto). Enviar a imagem digitalizada deste Mapa Conceitual no e-class. Existem vários exemplos de mapas conceituais na internet, 
você é livre para escolher o seu modelo, mas não deve copiar. Exemplo: https://br.pinterest.com/pin/789326272175062039/.  
Atenção: A imagem digitalizada precisa ser enviada na plataforma do e-class, somente no dia descrito TB2- MAPA CONCEITUAL 
SISTEMA CIRCULATÓRIO, que ficará disponível entre os dias 20-24/07, para organização e facilidade no processo de avaliação. 
Qualquer dificuldade em postar a imagem, entrar em contato com a Orientação, antes da data limite. 
 
AV1 – Essa atividade avaliativa acontecerá pelo CPB Provas, 10-15 questões objetivas e dissertativas no período de 24h, sobre o 
conteúdo estudado, somente na data indicada 30/07. Uma vez iniciada a atividade deverá ser concluída sem sair da plataforma. Essa 
atividade deve ser realizada com responsabilidade para testar seus conhecimentos adquiridos. 
 
 
Observações: 

 
1. Acompanhar a data de realização das atividades. 

2. Acessar o site do Colégio e a plataforma da CPB para visualização dos trabalhos e tarefas.   

3. Site do Colégio: piracicaba.educacaoadventista.org.br 

4. Acompanhar as orientações dos professores e o envio dos roteiros de estudos e atividades.  

5. Estar atento aos recados que serão postados nas redes sociais do colégio.  

 
 

https://br.pinterest.com/pin/789326272175062039/

