
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 8º TA 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

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

Durante o 
bimestre 

TD1 - Atividades 

diárias 
4 Atividades dadas em sala de aula e atividades 

do livro. 
Livro de artes e sites da internet. 

03/05 TB1 - Trabalho 4 Criar a planta baixa de um local escolhido e 
confeccionar uma maquete. 

Ver página 39 do livro de arte. Atividade será realizada 
individualmente. Não utilizar isopor na maquete por questões 
de meio ambiente.  

31/05 TB2 – Trabalho 2 Op art,e  ilusões de óptica Ver página 45 e 46 do livro de arte para realizar a atividade. 

Ciências Profª Jéssica Soares Oliveira 

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

 
     26/05 

 
PR1- Prova 

 
10 

Capítulo 4: Sistema digestório 
Capítulo 5: Sistema respiratório e sistema 
urinário 
Capítulo 6: Sistema cardiovascular 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
07-11/06 

 
SI1- Simulado CPB 

 
3 Conteúdos de revisão 

Conteúdos do bimestre anterior 
Livro didático ano anterior 
Caderno 

 
Durante o 
bimestre 

AT1 – Atividades do 
livro didático e 

caderno 

 
10 

Capítulo 5: Sistema respiratório e sistema 
urinário 
Capítulo 6: Sistema cardiovascular 
Capítulo 7: O comando do corpo 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 
AV1 – listas de 

exercícios portal CPB 

 
 
7 

Capítulo 5: Sistema respiratório e sistema 
urinário 
Capítulo 6: Sistema cardiovascular 
Capítulo 7: O comando do corpo 

Livro didático 
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? 

 
Durante o 
bimestre 

 
PE1 - Pesquisa  

 
4 

 
Atividade física e saúde 
Suplementos Alimentares: Proteicos e 
Termogênicos. 

Os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre 
Suplementos Alimentares. A pesquisa deverá conter os 
seguintes itens: 

1- O que são suplementos alimentares; 
2- Quais são os tipos de suplementos proteicos; 
3- Quais são os tipos de suplementos termogênicos; 
4- Quais são os possíveis efeitos colaterais; 

Segue site de apoio: 
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/suplemento-
termogenico-emagrece-quando-tomar-quais-os-riscos-a-
saude.htm 
https://www.tuasaude.com/suplementos-termogenicos-para-
emagrecer/ 
https://www.tuasaude.com/tomar-suplemento-alimentar/ 
 
O aluno deverá postar a atividade no Eclass de forma legível 
para a correção no Roteiro da semana do dia 26 de abril a 
03 de maio. 

11/06 AV1 - Lista CPB Prova 6, 

Esportes de marca: atletismo- Lançamento de 
dardo;  
 Esportes de invasão- sistema de 
posicionamento do handebol; 
Atividade física e saúde: suplementos 
alimentares; 
Esportes com rede e parede :badminton e 
Padel; 

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 
Provas que ocorrerá no dia 11 de junho de 2021. 

Ensino Religioso Prof. Jacir Gonçalves 

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

13/05 
PR1- Atividade 

avaliativa 
 

10 
Cap. “Retrato de Deus” e “O inimigo número 
um.” 

Livro didático. 
Atividade avaliativa na plataforma CPB provas. 

27/05 AT1- Paradidático 5 
 Livro paradidático: “Rios de sangue e de 
amor”, autora Sarah Suzane Bertolli 

Livro paradidático, na biblioteca do Colégio.  
Apresentação em grupos: Dividir a turma em 4 grupos. Cada 
grupo apresenta o livro todo em Power point. 
A pontuação será individual:  
3 pontos pela apresentação individual. 
2 pontos pela elaboração dos slides.  

15/06 
PR2 – Atividade 

avaliativa 
10 

Cap. “Criação com propósito” e “A guerra 
começou” 

Livro didático 
Atividade avaliativa na plataforma CPB provas. 

Durante o 
bimestre 

AT2- Exercícios 5 
Caps. “Retrato de Deus”, “O inimigo número 
um”, “Criação com propósito” e “A guerra 
começou” 

Livro didático. 
Responder as tarefas dos capítulos 1 a 4. 
Obs: Estes exercícios serão feitos no decorrer do Bimestre. 

https://www.uol.com.br/vivabem/faq/suplemento-termogenico-emagrece-quando-tomar-quais-os-riscos-a-saude.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/suplemento-termogenico-emagrece-quando-tomar-quais-os-riscos-a-saude.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/suplemento-termogenico-emagrece-quando-tomar-quais-os-riscos-a-saude.htm
https://www.tuasaude.com/suplementos-termogenicos-para-emagrecer/
https://www.tuasaude.com/suplementos-termogenicos-para-emagrecer/
https://www.tuasaude.com/tomar-suplemento-alimentar/


Espanhol Profª Elaine Santana 

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

17/05 
 

TB1 - Trabalho: 
“Sinopsis” 

 

5 Livro Língua Espanhola 8 – Capítulo 4 – 
Género textual: Sinopsis – página 55. 

Livro Língua Espanhola 8 – Capítulo 4 – Género textual: 
Sinopsis – página 55. 
No roteiro da semana de 17 a 24 de maio, será postada 
atividade no e-class com o tema “Sinopsis”. A Atividade será 
feita durante a aula, conforme orientações da professora. 

07 a 11/06 
 

SI1 - Simulado  3 

Capítulos 1 y 2 – Mis planes/Interpretación de 
Texto/ Crónica/ Estados de ánimo/ Uso de los 
posesivos: adjetivos y pronombres/Mi 
comunicación/ Género textual: El lenguaje de 
SMS/ Apócope 

Livro Língua Espanhola 8 - Capítulos 1 e 2. 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 - Avaliação listas 
CPB  

10 

Capítulos 3 y 4 
Mis correos / Género textual: El correo 
electrónico/ Medios de comunicación/ Verbos 
en el Futuro Simple/imperfecto/condicional. 
Mi mundo cambiando – Género textual: 
Sinopsis/ Las herramientas/ Verbos irregulares 
/ 
Interpretación de texto. 

Livro Língua Espanhola 8 – Capítulos 3 e 4. 

Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividades  2 

Capítulos 3 y 4 
Mis correos/Género textual: El correo 
electrónico/Medios de comunicación/Verbos 
en el Futuro Simple/imperfecto/condicional 
Mi mundo cambiando – Género textual: 
Sinopsis/Las herramientas/Verbos irregulares 

Livro Língua Espanhola 8 – Capítulos 3 e 4. 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

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

Ao longo do 
bimestre 

AV1 - Listas de 
exercícios  

7 

Capítulo 4 – Localização, aspectos naturais e 
colonização. 
Capítulo 5 – Norte da África. 
Capítulo 6 – África Subsaariana. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

 
24/05 

PR1 - Prova  10 

Capítulo 4 – Localização, aspectos naturais e 
colonização. 
Capítulo 5 – Norte da África. 
Capítulo 6 – África Subsaariana. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

07-11/06 SI1 - Simulado  3 

Capítulo 4 – Localização, aspectos naturais e 
colonização. 
Capítulo 5 – Norte da África. 
Capítulo 6 – África Subsaariana. 

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? 

07 e 11/6 SI – Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão Caderno do aluno – livro didático e internet. 

Quinzenal 
 

AV1 - listas de 
exercícios portal CPB 

3 

Gêneros e recursos da língua:  
Coesão textual – tempos verbais e pontuação 
- construção do sentido –  
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 realizadas 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 

 

AT - atividades 
realizadas em aula no 

livro didático e no 
caderno de gramática:  

reescrita - 
interpretação - 

produção - exercícios - 
mapas conceituais 

4 
Gêneros e recursos da língua:  
Coesão textual – tempos verbais e pontuação 
- construção do sentido 

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 o 
mesmo 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? 

10/05 
AT1 – Trabalho 

bimestral 
5  

Trabalho sobre a formação de países na 
América Latina 

Capítulo 7 do livro didático 
Internet, livros e caderno do aluno 
O aluno deverá escolher um país latino-americano e contar a 
sua história através de charges (devidamente coloridas e 
bem produzidas) 
A foto do trabalho deve ser enviada via E-CLASS até o dia 
17/05 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3  
Conteúdo aprendido durante o bimestre 
anterior 

Livro didático 
Caderno do aluno 
Listas de exercícios 

09/06 
PR1 – Atividade 

Avaliativa Bimestral 
10  

Capítulo 5 – A construção da “Sociedade do 
Ouro” 
Capítulo 6 – Revolução na França: de Luís 
XVI a Napoleão  
Capítulo 7 – Formação dos países latino-
americanos 

Livro didático: p. 86 a 146 
Lista de exercícios 
Caderno do aluno 

No decorrer 
do bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios CPB 

2  Capítulos 5, 6 e 7 do livro didático Portal CPB 

Inglês Profª Júnia Helena Xavier dos Santos 

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



03/05 
AT1 – Trabalho 

Bimestral 
5 
 

VACATION PLANS (Plano de Férias) 

Usando o tempo verbal aprendido, GOING TO, para falar 
sobre o futuro, escrever uma redação de no mínimo 10 
linhas sobre os planos para as próximas férias, respondendo 
a pergunta: What are you going to do on your vacation? 
Incluir imagens do possível lugar da viagem. (O trabalho 
deve ser escrito em inglês). Enviar pelo e-class no dia 03/05. 

 
10/06 

 
SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão 

 
Livro didático (unidades 3 e 4) e Caderno. 
   

Durante o 
Bimestre 

AV1 – Listas CPB 
prova 

7 

Interpretação de Texto; Actions and future 
plans; simple past; Future with Going to  
(affirmative, negative and interrogative ); 
Describing people and making comparisons. 

 
Livro didático (unidades 3 e 4) e Caderno. 
 

Durante o 
Bimestre 

 
AT1 - Tarefas 5 

Interpretação de Texto; Actions and future 
plans; simple past; Future with Going to  
(affirmative, negative and interrogative ); 
Describing people and making comparisons. 

Realizar as tarefas de casa e de aula, entregar o trabalho 
bimestral e participar das aulas atentamente 

Matemática Profª. Cecília Gutierrez 

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

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 
prova 

10 Equações e fórmulas; Ângulos; Polinômios. 
Unidade 1: Capítulo 3 do livro didático p. 42– 57 
Unidade 2: Capítulo 4 e 5 do livro didático p. 64– 139 
Atividades no Caderno 

07 - 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdos de recuperação.  

Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividade na 
plataforma Nearpod 

4 
Verificação de aprendizagem ao final de cada 
capítulo (Equações e fórmulas; Ângulos; 
Polinômios). 

Unidade 1: Capítulo 3 do livro didático p. 42– 57 
Unidade 2: Capítulo 4 e 5 do livro didático p. 64– 139 
Atividades do caderno. 
Tutoriar 

Durante o 
bimestre 

AT2 – Participação 3 
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. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 
www.tutoriar.com todos os exercícios realizados durante o 
bimestre, porém enviará apenas os exercícios selecionados 
pela professora no decorrer das aulas. 

Redação Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

03-10/05 RD1 - Redação 5 Relato histórico 
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.  

07-14/06 RD2 – Redação 5 Biografia 

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. 

Durante o 
bimestre 

AT1 - Fichas de 
leituras: Atualidades. 

10 
Ler é uma descoberta (apostila). 

Atualidades. 

Leituras e Atualidades: Fichas sobre temas atuais que 
exigem pesquisas do aluno. 

Uso do material didático. 
Enviar uma foto pelo E-class sempre que solicitado. 

 

 


