
 

 

 

Cronograma: Março e Abril – 1º Bimestre 

 Ensino Fundamental II 

Turma: 72 (7º Ano) 

CRONOGRAMA AVALIATIVO – PORTUGUÊS – 7º ANO – 1º BIM. /2021 
PROFESSORA CARINA 

Turma 72 

ATIVIDADE DATA DE 
ENTREGA 

PESO 

1. Atividade de Leitura e Interpretação - CPB AO LONGO DO 
BIMESTRE 

2.0 

2. Trabalho surpresa sobre o livro paradidático: O soldado desarmado.   72– 08/04 5.0 

3. Produções textuais avaliativas: 
 
1ª Notícia baseada em um acontecimento envolvendo o aluno e sua família. Proposta 
do livro 1, p. 20.  (2.0). 
 
2ª Notícia sobre o mundo islâmico. Proposta do livro 1, p. 35 e 36.  (2.0). 
 
3ª Entrevista de emprego. Proposta do livro 1, p.62 e 63.  (2.0). 
  

AO LONGO DO 
BIMESTRE 

6.0 

4. Tarefas de casa.  AO LONGO DO 
BIMESTRE 

1,0 

5. Prova bimestral – CPB: compreensão textual e características dos gêneros textuais 
em estudo, vocabulário, a língua como sistema, frase e oração, tipos de frase, tipos de 
oração, sujeito e predicado e tipos de sujeito.  

12/04 a 16/04 5.0 

 

 

CRONOGRAMA DE PROVAS E TRABALHOS – TURMA: 7ºANOS / 1º BIMESTRE – 2021 
LÍNGUA INGLESA - TEACHER CAROL  

ATIVIDADE 
DATA DE 
ENTREGA 

PESO 

Trabalhos: Avaliação diagnóstica da USB – CPBprovas  08 a 12/03  
1,0 

Atividades do livro didático: páginas 9 a 13 – postagem no e-class até 01/04 5,0 

Mapas mentais: Verb to be / Present Continuous – postagem no e-class  
até 01/03 

4,0 

Trabalho de preparação para a prova:– Simple Present and There to be 05 e 06/04 CPBprovas 
- 5,0 

Prova bimestral: - Simple Present and There to be – CPBprovas Semana de 12 
a 16/04 

CPBprovas 
– 5,0 

 



Disciplina   Ensino Religioso – PROFESSOR SANDRO MORAES 

1º BIMESTRE - 2021 

INSTRUMENTOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DATA  PESO 

Fazer os exercícios do livro em sala de 

aula. 

Exercícios do 

livro nos 

capítulos 1, 

2, 3 e 4. 

 

INDIVIDUAL 

 

29/04 

 

4.0 

Fazer um vídeo “servindo” o (a) irmão 

(ã): poderá fazer um pão, bolo ou 

bolachas, poderá lavar a louça, varrer o 

chão, varrer o pátio, ajudar a lavar o 

cachorro (só se for um pequeno e você o 

conhece muito bem) ou ajudar a cortar a 

grama do pátio. Lembre-se que a pessoa 

que está sendo ajudada deverá aparecer 

no vídeo e dar um “like”. Se o “like” for 

positivo, você ganha a nota.  

 

 

 

Servir 

 

 

INDIVIDUAL 

 

 

Entregar até dia 

08/04/2019 

 

 

 

 

Enviar para: 

ECLASS 

 

 

3.0 

Atividade 2 - filme 

Resenha: 

O filme será assistido em sala.  

1. Nome do filme.  

2. Local ou locais onde ocorrem a 

história.  

3.  Nome de cinco personagens e suas 

funções no filme.  

4. Descrever uma das cenas principais do 

filme.  

5. Por que você crê que é uma cena 

relevante?  

6. Mencionar cinco aspectos positivos do 

filme e três negativos.  

7. Três aspectos do filme que me 

mostram que preciso mudar em minha 

vida que o filme me auxiliou.  

Este material deverá ser digitado e 

enviado para o professor com nome e 

turma. Deverá ser digitado no tamanho 

12 e espaço entre as linhas de 1,15. O 

formato da letra deve ser Times, Calibri 

ou Arial.  

***Enviar para o ECLASS. 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAL 

 

 

 

Assim que terminar 

o filme 

 

 

 

3.0 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: História- PROFESSORA JÚLIA 
TURMA 72 

DATA ATIVIDADE ENTREGA 

25.02 Questionário de revisão para Avaliação Diagnóstica (conteúdos de 2020) 03.03 

01.03 Questionário Capítulo 2 10.03 

08.03 Trabalho Bimestral 24.03 

11.03 Atividades do livro Capítulo 1 17.03 

18.03 Atividades do livro Capítulo 2 24.03 

25.03 Atividades do livro Capítulo 3 31.03 

01.04 Questionário de revisão Cap. 1, 2 e 3 07.04 

12 A 16.04.2021 - SEMANA DE PROVAS 

Atividades Livro e Caderno 9 pontos 

Avaliação Diagnóstica – Conteúdos 2020 1 ponto 

Trabalho Bimestral 10 pontos 

Avaliação Bimestral – CAP. 1, 2 e 3 10 pontos 

 

 

 

 

Disciplina: Geografia: PROFESSORA BIANCA SILVEIRA 
- 7º ano (T. 72 ) 

Atividades Peso Individual Peso Total 

Trabalho 1 – Vegetação do Brasil  

 
Conforme o capítulo 3 do livro didático, crie um cartaz com fotos coloridas de 4 tipos 
de vegetação do Brasil, informando sua localização, relevo e clima em que se 
encontram. O cartaz deve ser colorido, fotografado e postado no e-class na aula 
exclusiva para entrega do trabalho 

Critérios de avaliação 
• Criatividade; 

• Capricho com o trabalho independente da forma de entrega (fotos, 
desenhos etc.); 

• Não serão aceitas cópias da internet. 

Entrega  
Data de entrega: 05/04 – Peso 5,0 
Trabalhos atrasados sofrerão descontos na nota 

 

5,0 

10,0 

Atividades Avaliativas: 

• Atividade Página 16 (29/03) – Peso 5,0 

• Realização de exercícios – Peso 4,0 

• Prova diagnóstica – Peso 1,0 

 

10,0 

Prova Bimestral no CPB/Provas : Capítulo 1/2/3 5,0 5,0 

Média Final  10 



 

Cronograma de Atividades 7º ANO - 72 

Matemática – PROFESSOR LUÍS EDUARDO 

                                                                                                                       
DATA  

ATIVIDADES AVALIATIVAS E 
(E-CLASS), APOSTILA 

DATA/ PESO 

           MATEMÁTICA             MATEMÁTICA            MATEMÁTICA 

17/02 a 01/03 Atividades de revisão do 6° ano – 
Exercícios no livro 

                  10/3 

01/03 a 15/03   Círculo, circunferência e ângulos 
Atividade no livro. 

                 10/3 

08/03 
 

Atividade prática de medir ângulos de 
objetos dentro da casa 

                  5,0  

15/03 a 21/04 Números negativos e a solução de 
problemas e calculo matemático. 

                 10/3 

20/04  Avaliação de recuperação 5,0 

 

 

Cronograma ARTE 

 

Disciplina: Arte 

 

Profª: Andréia 

 

Bimestre: 1º 

 

Turmas: 7º anos 

 

Atividade 

 

Roteiro de pesquisa 

 

Data Entrega/ PESOS 

 

Pesquisa 

Escultura como arte 

 

Características do alto e baixo relevo com 

imagens, identificando cada uma. 

 

Ferramenta de pesquisa: internet 

wikipedia.org/wiki/Baixo-relevo 

www.infopedia 

Semana do dia: 

 

22/03/2021  

Peso: 5,0 

 

   

 

 

Pesquisa 

Movimento:  

Fauvismo e Impressionismo 

 

Pesquisa: 

Sobre os principais nomes do movimento 

fauvista: André Derain e Maurice de 

Vlaminck; 

 

Impressionismo: Camille Pissarro. 

Com imagem identificada de cada um. 

Ferramenta de pesquisa: internet 

https://brasilescola.uol.com.br/artes 

www.ebiografia.com 

 

Semana do dia: 

19/04/2021  

Peso: 5,0 

 

https://brasilescola.uol.com.br/artes
http://www.ebiografia.com/


CIÊNCIAS- PROFª NILCE RIBEIRO- 
Todas as atividades deverão ser enviadas via E-class (tirar   foto) 

 DATAS DE 
ENTREGA E 
TURMAS 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 

Peso 

 

05/03 (72 e 
73) 

 

• Atividades de Revisão  (questões trabalhadas sob a 
orientação     
do professor durante as aulas apresentadas) 

 

0,5 

 
08 a 12/03 

 

 

• Atividades Diagnósticas 
                       

1,0 

16/04 (72 e 
73) 

Fazer a análise e conclusão das experiências em dupla 

ou individual:  

• Transferência de calor página 10- (0,5) 
• Radiação –página 14-(0,5) 

• Entendo o torque página 32 (0,5) 
• Construção de um barco a vapor, página 48 (1,0) 

• Confeccionar uma catapulta ( são mecanismos de 
cerco que  

utilizam uma espécie de colher para lançar um objeto a uma                     

grande distância).(1,0) 

 

 
 
 
3,5 

 
 
 
 

 

26 A 30/04 Avaliação Bimestral 5,0                                                       

 1. Reavaliação 10                         

OBSERVAÇÃO: 
-Todas as atividades deverão ser enviadas via E-class (tirar   foto) 
- O cronograma está sujeito à alteração durante o bimestre. 
- Trabalhos atrasados valerão apenas 70% da nota e deverão ser entregues na próxima aula do professor. Após esta 
data não serão mais aceitos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR FERNANDO BRAGA 
Programa para o 1º bimestre 2021 Turma : 72 

Fevereiro 
1ª semana – sala de aula. 
2ª semana – sala de aula 
3ª semana – formação corporal na quadra. 
4ª semana – formação corporal na quadra 
e vídeos – como melhorar a imunidade. 
 

Março 
1ª semana – formação corporal na 
quadra. 
2ª semana – formação corporal na 
quadra e vídeo – porque cuidar do 
intestino, disbiose. 
3ª semana – formação corporal na 
quadra. 
4ª semana – formação corporal na 
quadra e vídeo – serotonina e doenças 
autoimunes. 
 

Abril 
1ª semana – formação corporal 
na quadra – vitamina D.  
2ª semana – formação corporal 
na quadra e vídeo – vitamina D. 
3ª semana – formação corporal 
na quadra e provas*. 
4ª semana – formação corporal 
na quadra e vídeos – vitamina D. 

*As provas serão práticas (exercícios) e teóricas no período de 12 a 16/04. 

 



 


