
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 8º tarde A 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

Data  Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento  Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
Bimestre 

TD1 - Atividades 
diárias 

5 Atividades dadas em sala de aula e atividades 
do livro.  

Atividades do livro realizadas durante o bimestre.  

08/11 TB1 - Trabalho 5 
 

Pesquise e “É hora de produzir” página 80  Instruções da atividade na página 80 do livro de arte.  

Ciências Profª Jéssica Soares Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
 

03/11 

 
 

PR1- Prova 

 
 

10 

 
Capítulo 13: Sistema esquelético 
Capítulo 14: Sistema muscular 
Capítulo 16: genética 

Livro didático capítulos 13,14 e 16. 
Slides 
Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
 
 

10/11 

 
 
 

TB1 - Trabalho 

 
 
 

6 

 
 
 
Desenvolvimento e maturidade 

O aluno deverá cuidar de um “bebê” ovo, por cinco dias. Criar 
um nome para ele, fazer a certidão de nascimento e a carteira 
de vacinação, desenvolver um espaço para que o “bebê” 
fique, como berço e o quarto. Levá-lo para as atividades do 
cotidiano com o aluno. Deverá tirar fotos, mostrando os cinco 
dias de cuidado. 
Mais informações durante a aula. 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AT1 – Atividades do 

livro didático e 
caderno 

 
 

4 

Capítulo 13: Sistema esquelético 
Capítulo 14: Sistema muscular 
Capítulo 16: genética 
Capítulo 17- Desenvolvimento e maturidade 

Livro didático capítulos 13,14,16 e 17. 
Slides  
Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AV1 – listas de 

exercícios portal CPB 

 
 

10 

 
Capítulo 13: Sistema esquelético 
Capítulo 14: Sistema muscular 
Capítulo 16: genética 
Capítulo 17: Desenvolvimento e maturidade 

Livro didático 13,14,16 e 17. 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno.         
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios 
referente aos conteúdos passados. 



Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
 
 

25/10 

 
 
 

TB1 - Trabalho  

 
 
 
4 

 
 
Ginástica: uso de medicamentos para 
aumentar rendimento 
Esteróides Anabólicos Androgênicos 
 

Os alunos deverão ler o artigo sobre Esteróides Anabólicos 
Androgênico (EAAs). Segue link: 
https://www.efdeportes.com/efd148/esteroides-anabolicos-
androgenicos-o-que-sao.htm 
Posteriormente os alunos deverão criar uma Mapa Mental 
sobre o Assunto em uma folha A4. 
O aluno deverá postar a atividade no Eclass de forma legível 
para a correção no Roteiro da semana do dia 18 de outubro 
a 25 de outubro de 2021. 

 
 

19/11 

 
 

AV1 - Lista CPB 
Provas  

 
 
6 

Esportes de invasão: basquete (posições dos 
atletas e funções no jogo); 
Lutas pelo mundo: Judô; 
Esporte de rede: Futevôlei. 
Esteróides Anabolizantes. 
Práticas corporais de aventura da natureza: 
Escalada. 

 
A aluno terá acesso ao conteúdo através da apostila de 
Educação Física, que o professor irá disponibilizar durante o 
bimestre no Eclass. O aluno deverá estudar sobre os temas 
abordados na apostila para a realização da Lista CPB Prova 
que ocorrerá no dia 19 de novembro de 2021. 

Ensino Religioso Prof. Jacir Gonçalves 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

26 e 28/10 TB1 - Gincana 5 
Sinais de um recomeço 
Da morte para a vida. 

Esta atividade será realizada em sala de aula. 
Estudar os capítulos 13 e 14 do 4º Bimestre. 
A turma será dividida em 3 grupos. 
A resposta para cada pergunta será feita mediante a sorteio 
dos membros de cada grupo. 

25/11 PR1 - Prova. 10 
O fim de todo o medo 
Lar, doce lar! 

Livro didático de História páginas 118 a 128. 

 
26/11 

 

TD1 - Exercícios 
semanais. 

5 

Sinais de um recomeço 
Da morte para a vida. 
O fim de todo o medo 
Lar, doce lar! 

Atividades realizadas do livro didático do 4º Bimestre. 

Espanhol Profª Elaine Santana 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
 
 
 
 

08/11 
 

 
 
 
 

TB1 - Trabalho: 
“Medio ambiente: 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
Livro Língua Espanhola 8 – Capítulo 7 

Busca la información necesaria para contestar las preguntas. 
1. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación 
en nuestras ciudades? 
2. ¿Qué sabes sobre la capa de ozono? 
3. ¿Por qué se produce el <<efecto invernadero>>? 
4. ¿Cómo podemos evitar el desperdicio de agua? 

https://www.efdeportes.com/efd148/esteroides-anabolicos-androgenicos-o-que-sao.htm
https://www.efdeportes.com/efd148/esteroides-anabolicos-androgenicos-o-que-sao.htm


todos contra la 
contaminación” 

5. ¿Qué sucederá si seguimos talando árboles 
indiscriminadamente? 

✓ En parejas/Texto en español/Referencias 
bibliográficas. 

✓ Postar no roteiro de 08/11/2021. 

 
 

Durante o 
bimestre 

 
 

 
 

AV1 - Avaliação listas 
CPB 

 
 

10 

Capítulos 7  e 8 
Interpretación de texto/Medio 
Ambiente/Eslogan/El Pretérito Imperfecto 
(verbos regulares e irregulares)/Palabras 
relativas a la salud/Prospecto de 
medicamentos/Pretérito Pluscuamperfecto 

Livro Língua Espanhola 8  
Capítulos 7 e 8 
 

 
 

Durante o 
bimestre 

 

 
 

AT1 – Atividades 

 
 
3 

Capítulos 7  e 8 
Interpretación de texto/Medio 
Ambiente/Eslogan/El Pretérito Imperfecto 
(verbos regulares e irregulares)/Palabras 
relativas a la salud/Prospecto de 
medicamentos/Pretérito Pluscuamperfecto 

Livro Língua Espanhola 8  
Capítulos 7 e 8 
 
 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 Durante o 
bimestre 

AV1 - Listas de 
exercícios  5 

Capítulo 10 – Aspectos Gerais da 
Globalização. 
Capítulo 11 – Globalização e Sociedade. 
Capítulo 12 – Globalização e Consumo. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

 
25/10 

RD1 - Produção de 
Texto  5 

Capítulo 10 – Aspectos Gerais da 
Globalização. 
Capítulo 11 – Globalização e Sociedade. 
Capítulo 12 – Globalização e Consumo. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

08/11 PR1 - Prova  10 

Capítulo 10 – Aspectos Gerais da 
Globalização. 
Capítulo 11 – Globalização e Sociedade. 
Capítulo 12 – Globalização e Consumo. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

Gramática Profª Maria Aparecida Rocha Santana 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Quinzenal 
AV1 - listas de 

exercício CPB prova 
4 

Tipos de argumentos – posicionamento do 
discurso – interpretação  

H16. Estabelecer relações entre partes do 
texto, identificando o antecedente de um 

pronome relativo ou o referente comum de 
uma cadeia de substituições lexicais. 

Atividades feitas no portal CPB sobre o que estudamos em 
sala de aula - o aluno entrará no portal e fará a lista de 
exercício postada pela professora quinzenalmente, o 
estudante será avisado pela professora sempre que postar 
nova lista.  

Durante o 
bimestre 

AT1 - Atividades feitas 
em aula no livro 

3 
Tipos de argumentos – posicionamento do 
discurso – interpretação  

Após cada assunto do livro didático, unidade 1 e 2, o aluno 
fará vários exercícios de aprofundamento visando um 



didático e no caderno 
de gramática:  

reescrita - 
interpretação - 

produção - exercícios - 
mapas conceituais. 

Recursos poéticos jingles  aproveitamento melhor do conteúdo estudado, assim ele 
poderá montar mapas conceituais para retomada de 
conteúdos e poderá tirar dúvidas caso ainda possua. Tudo 
será feito em sala de aula, juntamente com a professora. 

Durante o 
bimestre 

TA1 - Atividades feitas 
em aula no livro 

didático e no caderno 
trabalhos em sala  

3 

Tipos de argumentos – posicionamento do 
discurso – interpretação  
Recursos poéticos jingles 

Após cada assunto do livro didático, unidade 1 e 2, o aluno 
fará vários exercícios de aprofundamento visando um 
aproveitamento melhor do conteúdo estudado, assim ele 
poderá montar mapas conceituais para retomada de 
conteúdos e poderá tirar dúvidas caso ainda possua. Tudo 
será feito em sala de aula, juntamente com a professora. 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

5 Capítulos 11, 12, 13 e 14 do livro didático Portal CPB 

 
 

03/11 

 
 

AT1 – Trabalho 
individual para casa 

 
 
5 

 
 
Trabalho sobre o Neocolonialismo europeu 

Capítulo 13 do livro didático 
Internet, livros e caderno do aluno 
- O trabalho será individual 
- Criar um mapa mental sobre o povo africano e outro sobre 
o asiático (um dos estudados no capítulo 13) 
- A atividade deverá ser enviada via E-CLASS entre o dia 03 
e 08/11 

 
 

26/11 

 
 

PR1 – Atividade 
Avaliativa Bimestral 

 
 

10 

Capítulo 11 – “Segundo Reinado: política 
interna e externa” 
Capítulo 12 – “O Império do café e a 
Proclamação da República” 
Capítulo 13 – “Neocolonialismo europeu” 
Capítulo 14 – “As primeiras décadas da 
República brasileira” 

Apostila didática: p. 206 a 270 
Listas de exercícios 
Caderno do aluno 

Inglês Profª Hariane Cristinni Momberg Plens 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
 18 - 25/10 

 

   
AV1 – Lista CPB 

 
5 

 
Conteúdo do 3º bimestre trabalhado até o 
momento.  

 
A lista estará disponível no CPB provas até a data indicada.  

 
 

03 - 08/11 

 
 

TB1 – Trabalho 
Bimestral 

 
 
6 

 
 
Thanksgiving 

Os alunos deverão, em duplas, fazer uma pesquisa sobre o 
thanksgiving, selecionar as partes mais importantes e montar 
um vídeo, de no mínimo 40 e no máximo 60 segundos com as 
informações.  
Os alunos poderão se dividir, não é obrigatório que os dois 
apareçam no vídeo.  



 Critérios avaliativos: 
-Criatividade- 1 ponto 
-Conteúdo- 3 pontos 
-Curiosidade sobre a data- 2 pontos 
-Desenvoltura- 1 ponto 
O vídeo deverá ser em inglês. 

 
08 - 16/11 

 
AV2 – Lista CPB 

 
5 

 
Conteúdo do 3º bimestre trabalhado até o 
momento. 

 
A lista estará disponível no CPB provas até a data indicada. 

Durante o 
bimestre 

PA1- Participação  4 Conteúdo do 4º bimestre. 

Durante o bimestre a professora irá propor atividades de 
produção ou interpretação durante a aula. Para que os 
alunos tenham nota completa deverão apresentar as 
atividades propostas durante a aula, seja on-line ou 
presencial.   

Matemática Profª. Cecília Gutierrez 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AV1 – Listas CPB 

 
10 

Capítulo 6: Polinômios; Divisões e 
simplificações; Traçando círculos; Círculo e 
circunferência; Retas e círculos. 
Capítulo 7: Sistemas; Diagonais de Polígonos 
e funções 
Capítulo 8: Área de paralelogramos, triângulos 
e trapézios; Raiz quadrada e teorema de 
Pitágoras. 

Unidade 2: Capítulo 5 do livro didático p. 130 a 142. 
Unidade 3: Capítulo 6 do livro didático p. 146 a 167. 
Unidade 3: Capítulo 7 do livro didático p. 168 – 181 
Unidade 4: Capítulo 8 do livro didático p. 215 a 222 e 235 a 
242. 
 
Atividades no Caderno. 

 
 Durante o 
bimestre 

 
 

 
AT1 – Atividades on-

line (Nearpod).  

 
7 

Capítulo 6: Polinômios; Divisões e 
simplificações; Traçando círculos; Círculo e 
circunferência; Retas e círculos. 
Capítulo 7: Sistemas; Diagonais de Polígonos 
e funções 
Capítulo 8: Área de paralelogramos, triângulos 
e trapézios; Raiz quadrada e teorema de 
Pitágoras. 

Unidade 2: Capítulo 5 do livro didático p. 130 a 142. 
Unidade 3: Capítulo 6 do livro didático p. 146 a 167. 
Unidade 3: Capítulo 7 do livro didático p. 168 – 181 
Unidade 4: Capítulo 8 do livro didático p. 215 a 222 e 235 a 
242. 
Atividades do caderno. 
Tutoriar. 
Após o término da explicação dos conteúdos, o aluno 
realizará atividades on-line na plataforma Nearpod ou CPB 
prova b, visando um melhor aproveitamento do conteúdo. 

 
 
 

Até o dia 
08/11 

 
 
 

AT2 – Tarefas e 
participação 

 
 
 
3 

 
 
Capítulo 6: Polinômios; Divisões e 
simplificações; Traçando círculos; Círculo e 
circunferência; Retas e círculos. 
Capítulo 7: Sistemas; Diagonais de Polígonos 
e funções 

Unidade 2: Capítulo 5 do livro didático p. 130 a 142. 
Unidade 3: Capítulo 6 do livro didático p. 146 a 167. 
Unidade 3: Capítulo 7 do livro didático p. 168 – 181 
Unidade 4: Capítulo 8 do livro didático p. 215 a 222 e 235 a 
242. 
Atividades do caderno. 
Tutoriar. 
 



Capítulo 8: Área de paralelogramos, triângulos 
e trapézios; Raiz quadrada e teorema de 
Pitágoras. 
 
 

Participação (realização de tarefas de casa/classe, caderno 
de exercícios, (tutoriar), livro e atividades complementares). 
Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no 
www.tutoriar.com e enviar via E-CLASS os exercícios que 
serão selecionados ao final de cada conteúdo. 
O Aluno deverá resolver e corrigir no www.tutoriar.com os 
exercícios das páginas 45-47, 53-56, 66-69, 70-72, durante o 
bimestre, e enviará as resoluções detalhada de cada 
exercícios até o dia 08/11. (Roteiro da semana de 03 – 
08/11). 
OBS.: Exercícios sem resolução não serão 
considerados. 

Redação Profª Hariane Cristinni Momberg Plens 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

13 - 18/10 RD1 - Redação  5 Carta do leitor 

O aluno desenvolverá um texto proposto pela professora, 
aplicando as características do gênero cobrado e trabalhado 
em sala de aula. 
Para que a produção seja corrigida o texto deverá ser 
postado pelo CPB provas seguindo a data final solicitada.  

08 - 13/11 RD2 - Redação  5 Jingle 

Em duplas ou trios os alunos deverão elaborar um jingle 
conforme a estrutura estudada em aula. Os critérios 
avaliativos estarão disponíveis no E-class no roteiro da 
semana mencionada.  
As notas serão aplicadas nas disciplinas de Redação e 
Gramática.  

Durante o 
bimestre 

AT1 - Fichas de 
leituras: Atualidades 

10 
Ler é uma descoberta (apostila). 
Atualidades. 

Fichas sobre temas atuais que exigem pesquisas do aluno, 
geralmente realizadas na sala de aula.  
Uso do material didático. 
Enviar uma foto pelo E-class sempre que solicitado ou 
apresentar na sala de aula para a professora. 

 

 


