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Português

RD1/2 - Redação Gênero - Poema/ Cordel
RD1 - Produção de um poema.    (Dupla) Com auxílio do dicionário                                                                                                                                                        

RD2 - Produção de um cordel com base no livro paradidático 
promessa mal feita. (Dupla)

 RD1: Estrutura do poema, letra legível, acentuação, pontuação, letras maiúsculas. 
(5,0) 

RD2: Estrutura do cordel, letra legível, acentuação, pontuação, letras maiúsculas 
(5,0)                                                                                                                       

10
Poema: 02/05
Cordel: 30/05

20/06

PA1- Participação Atividades do livro ditático e caderno
Atividades do livro didático capítulos 3 e 4. Realização de todas as 

atividades propostas  no caderno.
Individual e durante o bimestre 10 Durante o Bimestre

PR1 - Prova 
Interpretação textual/ Conotação e 

Denotação/Verbos l
Interpretação textual/ Conotação e Denotação/Verbos l Prova individual, sem consulta 10 06/06

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Matemática

AT1 - Questionário
Capítulo 2: Plano Cartesiano, Retas e 

Ângulos. Capítulo 4: Formas geométricas
Responder ao questionário disponível no CPB Provas. Atividade individual 10 16/05

27/06TB1 - Trabalho
Capítulo 2: Plano Cartesiano, Retas e 

Ângulos. 
Utilizar os conceitos de ponto e coordenadas para a criação de um 

gato no plano cartesiano. 
1. Identificar os pontos corretamente no plano cartesiano. (8,0). 
2. Ligar os pontos, formando o desenho de um Gato. (2,0).

10 25/05

PR1 - Prova
Capítulo 2, 3 e 4: Plano Cartesiano, Números 

Racionais e Formas Geométricas.
Responder 10 questões objetivas valendo 1,0 ponto cada. Atividade individual 10 30/05

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Ciências

PR1
Capítulo 4. A Terra por dentro e por fora

Testes de múltipla escolha pela plataforma cpb
Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 

Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 
10 12/05

20/06
AT1 - ATIVIDADE ( parte 1)

Capítulo 4. A Terra por dentro e por fora.
Capítulo: 5 Estruturas inorgânicas da Terra.  

Capítulo: 6 Terra um planeta singular

Desenvolvimento das atividades propostas no material didático apostila 2 
do 2º bimestre. Verificação periódica no decorrer do bimestre.

Desenvolver as atividades solicitadas da apostila 2 no decorrer do bimestre, 
com pontualidade, empenho e organização. 

Cada visto completo e no prazo recebe a pontuação máxima , 
cada visto incompleto e ou fora do prazo haverá decréscimo de pontos. 

5
no decorrer do bimestre:  

18/04/22 - 02/06/22

TB1 - TRABALHO ( parte 2) As camadas da atmosfera e os tipos de rochas
Atividade em sala de aula construção do esquema da página: 10 e quadro 

comparativo das rochas sobre as páginas: 24,25 e 26.
Preenchimento da solicitação das atividades ( conteúdos) até 4 pontos, 

organização, clareza e escrita a caneta (até 1ponto) conforme 
orientações descritas pela professora no Eclass.

5
09/05/22 segunda-feira 

com entrega final 16/05/22

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL
Capítulo 4. A Terra por dentro e por fora.

Capítulo: 5 Estruturas inorgânicas da Terra.  
Capítulo: 6 Terra um planeta singular

Testes de múltipla escolha e dissertativos pela plataforma cpb.
Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 

Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 
10

  
Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Geografia

TRABALHO Astronomia Elaborar um maquete 

1. Trabalho em maquete em grupo de 5 pessoas: 
* Maquete do sistema solar valor 5,0 pontos seguindo todos os critérios
- Colocar todos os planetas, satélites e o Sol do nosso sistema solar - 2,5
- Participação ativa no processo da maquete - 2,5 
* Boa apresentação dos conteúdos 5,0 
- Mostrar conhecimento sobre o assunto estudado - 2,0
- Linguaja com norma culta (sem gírias) - 1,0
- Postura de apresentação - 1,0
-  Ordem clara de apresentação - 1,0
Trabalhos entregues fora do prazo, mesmo que atenda todos os critérios, valerão 
até 8,0

10 05/05

23/06
PROVA Dinâmica atmosférica Prova Prova sem consulta e 

individual
10 26/05

ATIVIDADE Paisagens vegetais da Terra Entregar em resumo  em uma folha pautada entregue pelo professor

* Elaborar um resumo em tópicos 5,0
- A influência do clima na vegetação
- A influência dos solos de relevos 
- Formação vegetal
- Ação humana dos ambientes vegetais.
* Escrito à mão - 2,0
* Letra legível - 1,0
* Sem rasuras - 1,0
* Feito em uma folha pautada fornecida pelo professor  - 1,0

10 02/06

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação



Inglês

Trabalho Speak Memorizar a oração do pai nosso em inglês. (individual ou em duplas)
1. Apresentação do texto projetado na tela (2.0) 
2. Pronúncia da oração em inglês (8.0) 

10 20/05

24/06Prova
Helping my family (home chores)  

Present Continuous
Avaliação de multipla escolha (Via CPB PROVAS)  Avaliação individual 10 03/06

Participação Realização das atividades em sala O desenvolvimento das atividades do livro em sala de aula.
1. Realizar as ativdades da Unit 2 propostas pela professora (8.0) 
2. Participação nas aulas (2.0).

10 27/05

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Espanhol

PR1 - Prova
Vocabulário – Útiles escolares;  Árbol 

genealógico;  Que hora es? Los artículos
Prova individual Prova individual 10 26/05

23/06

TB1 - Trabalho Árbol genealógico. 

Montar a árvore genealógica da sua família. Referência página 56.                                                                                      
Deve apresentar imagens; os nomes dos familiares; e o grau de 
parentesco que deve estar escrito em espanhol.                                                                                   
Usar a folha de papel sufite.                                                                                                                                                                 
Pode ser manuscrito ou impresso. 

1. Realizou a atividade de maneira caprichosa utilizando o modelo de árvore. (2.5)                                                                                                                                            
2. Apresentou fotografias. (2.5)                                                                                                                                                                                                                                        
3. Identificou o grau de parentesco em espanhol. (2.5)                                                                                                                                                                                              
4. Apresentou os nomes dos familiares. (2.5) 

10 12/05

PA1 - Participação Participação nas aulas.
Participação nas aulas; pontualidade na entrega das atividades e 
lições de casa; comportamento durante as aulas; cuidado com o 

material: trazer o livro e o caderno da disciplina.

1. Participou das aulas; (2.5)                                                                                                                                                                                                               
2. Foi pontual na entrega das atividades e lições de casa; (2.5)                                                                                                                                         
3. Desenvolveu um comportamento adequado durante as aulas; (2.5)                                                                                                                                                                                               
4. Cuidou do material, trazendo o livro e o caderno da disciplina para as aulas. (2.5)

10 Durante todo o bimestre.

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Arte

AV1 - Pergaminho Arte Egípcia
Confecção de papiro Egípcio, envelhecimento de papel e desenho de 

hieróglifos

1- Envelheceu a folha corretamente; (2.0)    
2- Escrita correta de Hieróglifos (4.0)   
3- Pintura e finalização (4.0)

10 03/05 - 10/05

21/06
AV2 - Mapa Mental Mapa Mental - Egito e Mesopotâmia Confecção de Mapa Mental - com uso de imagens e desenhos

1- Pesquisa correta (1.0)   
2- Desenho e distribuição de imagens ( 2.0)   
3- Confecção de Título (letra estilizada) (2.0)

5 31/05

AV3 - Livro
    Preenchimento de atividades dos 

capítulos 4, 5 e 6
Realizar as atividades práticas e teóricas do livro de artes, 

capítulos 4, 5 e 6
1- Preenchimento correto dos capitulos do livro  (4, 5 e 6) (5.0) 5 14/06

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da 
Recuperação

Educação Física

PR1 - PROVA PRÁTICA Handebol Realizar fundamentos e jogo prático da modalidade
1. Realizou os exercícios propostos com coordenação e resistência.(3,0) 
2. Realizou a movimentação com bola e progressão. (4,0)
3. Agiu de maneira cooperativa com os colegas. (3,0)

10 07/06 e 08/06

21/06

AT1 - ATIVIDADE História e regras do handebol Atividade no CPB Provas, objetiva.
1. Descreveu a origem da modalidade.(3,0) 
2. Identificou as regras básicas do handebol. (4,0)
3. Descreveu as técnicas de fundamentos.(3,0)

10 17/05 e 18/05

AV1 - AVALIAÇÃO 
(RUBRICA)

Teste de 12 min

Teste de 12 minutos. Correr, trotar e caminhar. Orientações gerais: O 
aluno deve correr, trotar e/ou caminhar dentro dos 12 minutos. 

Observando o seu cardiorrespiratório, não conversando e obter o 
maior número de voltas nesses 12 minutos. Respeitando a 

individualidade de cada aluno.

1.  participou ativamente da atividade. (3.0)
2. Respeitou as regras definidas pelo professor, com relação ao tempo e conversa. 
(3,0)
3. Aplicou a atividade para avaliar seu sistema cardiorrespiratório. (4,0)

10 03/05 e 04/05

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Religião

TRABALHO Promessas de Deus, Benfeita

O aluno terá que fazer um diário durante uma semana com os 
registros de promessas feitas por Deus na Bíblia (uma promessa por 

dia). Anotar a promessa, escrever sua explicação pessoal sobre a 
compreensão da mesma e escolher uma pessoa diferente em cada dia 

para compartilhar essa promessa. 
Atividade Individual

1. Atividade digitada com:
* CAPA (1 PÁGINA): 2,5 
* PROMESSA (VERSO BÍBLICO): 2,5
* EXPLICAÇÃO DA PROMESSA (1 PARÁGRAFO): 2,5 
* DESCRIÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DESSA PROMESSA (2 PARÁGRAFOS): 2,5 
Trabalhos entregues fora do prazo, mesmo que atenda todos os critérios, valerão 
até  8

10 27/05 24/06                              
PROVA SOBRE TODA 
UNIDADE 2 DO LIVRO 

DE ENSINO 
RELIGIOSO + LIVRO 

PARADIDÁTICO: 
PROMESSA MALFEITA 

PROVA Unidade 2  - Livro didático Prova de objetiva com até 20 questões Atividade individual 10 10/06

PARTICIPAÇÃO Interação entre Aluno e Professor Participar ativamente de todas as discussões de forma ativa 

1. Com compartilhamento de opiniões de forma respeitosa, ouvindo atentamente a 
opinião dos colegas, estando com seu material didático em todas as aulas 
(livro+Bíblia) = 5. 
2. Vistos nas tarefas diárias (casa+ sala de aula) de todos os capítulos tratados = 5

10 DURANTE O BIMESTRE

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação



História

AT1 - ATIVIDADE Capítulo 4 - África Antiga: o Egito Atividade interdisciplinar de Artes e História: escrita egípcia.

1- Utilizar o material proposto, uso da cartolina e realizar a técnica de " 
envelhecimento" da folha conforme foi orientado em sala (4,0). 2- Ser fiel ao 
reproduzir os símbolos dos hieróglifos na escrita da frase sugerida pelos 
professorores (3,0). 3- Realizar a atividade com capricho e organização (2,0). 4- Ser 
pontual na entrega do trabalho (1,0). Trabalhos entregues fora do prazo, mesmo 
que atenda todos os critérios, valerão até 8,0

10 No decorrer do bimestre.

22/06
 AT1 - ATIVIDADE

Capítulo 5 - África Antiga: história e 
diversidade

Questionário com questões dissertativas. 
Atividade individual.O aluno deverá responder a atividade com coerência, e de 

forma objetiva. Cada questão valerá 1,0 totalizando 10 questões. A atividade será 
realizada em sala.

10 17/05

PR1 - PROVA Capítulo 6 - Hebreus Testes de múltipla escolha e dissertativos pela plataforma cpb.
Atividade individual, sem consulta no material didático. Acertar as questões do 

teste.  Cada questão valerá 1,0 totalizando 10 questões.                                                                                   
A atividade será realizada em sala.

10 08/06

REC

Capítulo 4 - África Antiga: o Egito   
Capítulo 5 - África Antiga: história e 

diversidade 
Capítulo 6 - Hebreus

Testes de múltipla escolha e dissertativos pela plataforma cpb. Atividade individual.sem consulta no material didático. Acertar as questões do teste. 10

Observações: 
1. TODOS os trabalhos entregues fora do prazo, mesmo que atenda todos os critérios, valerão até  8,0 pontos.
2. Período de recuperação: 20/06 a 28/06
3. Alunos que não estiverem em recuperação terão direito a Semana Prêmio.

A sistemática pode sofrer alterações ao longo do bimestre.








