
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 7º tarde A – EF 7TA 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

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

Durante o 
bimestre. 

TD – Tarefas Diárias 10 Arte na idade média 
As atividades serão realizadas em sala de aula. Colaborar, 

participar e seguir as instruções da professora. 

11/02 TB – Trabalho 
 
5 

Escultura em baixo relevo Na prática - Seguir as instruções da página 8 e da professora 

11/03 TB – Trabalho 5 Vitral 
Na prática - Seguir as instruções da página 14 e da 

professora 

Ciências Profª Jéssica Soares Oliveira 

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

02-04/03 SI- Simulado 
 
3 

 
Simulado UCB 

Conteúdos de revisão do ano anterior 
Livro didático ano anterior 

Caderno 

Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividades do 
livro didático e 

caderno 
10 

Atividades diversas: Capítulo 1- Quanto calor 
Capítulo 2 – Poupando esforços 

Capítulo 3 – O calor nas máquinas 

Livro didático 
Slides 

Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

7 
Capítulo 1- Quanto calor 

Capítulo 2 – Poupando esforços 
Capítulo 3 – O calor nas máquinas 

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 

 
Trabalho Escrito (TB) 

 
4,0 

 
Atividade física e saúde. 

Os alunos deverão realizar o trabalho em duas fases: 
Primeira fase: realizar uma pesquisa escrita sobre Índice de 

Massa Corporal (IMC). O que é IMC, como o IMC é 
calculado, Por que é importante saber sobre o IMC, O que 

fazer para melhora o IMC. Segue site de apoio: 
https://www.tuasaude.com/calculadora/imc/ 

https://www.tuasaude.com/calculadora/imc/


Segunda Fase: o aluno deverá realizar o protocolo de IMC 
nos integrantes da casa e anexar os resultados ao trabalho. 
Nesta fase deverá o aluno deverá concluir o trabalho com 
possíveis soluções para melhorar o IMC e consequente a 

qualidade de vida. 
O trabalho deverá ser postado no Eclass de forma legível até 

o dia 17 de fevereiro para a correção. 

Durante o 
bimestre 

Lista CPB Provas (AV) 6,0 

Esportes de marca: atletismo – salto em 
distância; 

Esportes de precisão e invasão: handebol 
(revisão dos fundamentos específicos e regras 

básicas da modalidade) 
Práticas corporais de aventura urbana: 

Parkour 

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 entre os dias 15 a 22 de março. 

Ensino Religioso Prof. Daniel Hidalgo Lima 

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

 
01/03 

Atividade do livro 
paradidático 

5 
Atividade sobre o livro paradidático 

"Extraordinário" (R. J. Palacio; Ed. Intrínseca). 

Os pais devem adquirir o livro para leitura. Caso não seja 
possível, os alunos podem emprestá-lo da biblioteca. Neste 

caso deverão fazê-lo com antecedência para evitar 
imprevistos. 

Obs.: Não basta assistir o filme. É necessário ler o livro. 

22/03 Prova 10 Unidade 1 do livro didático. 
Estudar pelo livro didático, anotações no caderno e textos 

bíblicos estudados em aula. 

Durante o 
bimestre 

Atividades 5 
Atividades do livr didático, tarefas de casa e 

outras atividades relacionadas ao conteúdo da 
unidade 1 do livro didático. 

As atividades do livro didático se encontram no final de cada 
capítulo. As tarefas de casa devem ser anotadas pelo aluno 

e também serão informadas no portal ( 
www.sorocaba.educacaoadventista.org.br ). As atividades 
solicitadas durante as aulas devem ser respondidas pelo 

aluno no próprio caderno. 

Espanhol Profª Elaine Santana 

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

22/02 
Trabalho: “Libro de 

recetas” - TB 
5.0 Capítulo 2 – Mis comidas favoritas 

Elaborar um livro com 6 receitas favoritas. 
Em formato de livrinho (sulfite), com capa, sumário, imagens 

das receitas e em Espanhol. 

02 a 04/03 Simulado - SI 3.0 Revisão de conteúdos anteriores. Livro Língua Espanhola 6 

Durante o 
bimestre 

 
Listas CPB Prova - AV 10 

Capítulos 1 e 2 – Interpretación de texto/Mi 
barrio/Establecimientos de un barrio/Placas de 

señalización/Adverbios de lugar/Comidas y 
recetas culinarias/Verbos encantar, ir y venir 

en el Presente del indicativo 

Livro Língua Espanhola 7 

Durante o 
bimestre 

 

Atividades do libro - 
AT 

2.0 
Capítulos 1 e 2 – Interpretación de texto/Mi 

barrio/Establecimientos de un barrio/Placas de 
señalización/Adverbios de lugar/Comidas y 

Livro Língua Espanhola 7 
 

http://www.sorocaba.educacaoadventista.org.br/


recetas culinarias/Verbos encantar, ir y venir 
en el Presente del indicativo 

Geografia Prof. Jacir Gonçalves 

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

18/02 TB1- Mapa mental 0 a 5 Cap. “Aspectos territoriais e cartográficos do 
brasil.” 

• Livro didático capítulo 1. 

• Realizar um mapa mental do subtítulo “Organização 
territorial e regionalização.” 
Como fazer:  

Assista o vídeo no link explicando o passo a passo. 
https://www.youtube.com/watch?v=IZVf0ugVZqA&t=20s  

02 a 04/03 Sl1- Simulado 0 a 3 
Conteúdo estudado no ano anterior 

• Livro de geografia do 6º ano 

Caderno do aluno do ano anterior. 

 
25/03 

 
PR2 – Atividade 

avaliativa 

 
0 a 7 

Caps. “Aspectos territoriais e cartográficos do 
Brasil” e “Quadro natural e socioambiental do 

Brasil parte 1 e 2.” 

• Livro didático 

Atividade avaliativa na plataforma CPB provas. 

 
26/03 

 
TD1- Lista CPB e 

Exercícios  

 
0 a 5 

Caps. “Aspectos territoriais e cartográficos do 
Brasil” e “Quadro natural e socioambiental do 

Brasil parte 1” e “Quadro natural e 
socioambiental do Brasil parte 2.” 

• Livro didático. 

• Responder as tarefas dos capítulos 1 a 3 do livro. 

Obs: As listas são exercícios de aprofundamento. Estes 
serão feitos durante o bimestre na plataforma do CPB 
provas. 

Os exercícios do livro serão feitos durante o bimestre. Tirar 
fotos e postar nos arquivos da plataforma E-Class. 

Gramática Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

08-15/02 Lista CPB (AV1) 3 Classes de palavras, frase, oração e período. Registros do caderno do aluno depois das aulas de revisão. 

02 a 04/3 Simulado UCB (SI) 3 Conteúdo das séries anteriores Revisão da série anterior 

15-22/03 Lista CPB (AV2) 4 Frase, oração, período, sujeito, tipos de sujeito Caderno e unidade 1 do livro didático. 

 
08/03 

 
Trabalho (TB) 

 
10 

 
Coesão textual e referencial 

Pesquisar em livros, revistas ou jornais, 2 (duas) novas 
frases que apresentem cada um dos elementos coesivos 

(elipse, anáfora, catáfora e reiterações). 
Depois, seguindo o modelo apresentado no livro didático 
pág. 46 e 47, recortar ou copiar as frases selecionadas, 

organizando-as de acordo com sua classificação e indicando 
onde se encontra o elemento coesivo de cada uma e a que 

ele se refere (como nos exemplos do livro). 
A atividade deverá ser organizada em uma folha sulfite. 

• Critérios de Avaliação: Atendeu ao que foi solicitado: 8,0 
Entregou dentro do prazo e com organização e capricho: 2,0 

Enviar foto com boa qualidade pelo E-class até 08/03 OU 
apresentar em sala de aula somente dia 08/03. 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IZVf0ugVZqA&t=20s


01/03 
AT1 – Atividade 

bimestral 
5,0 

pontos 
Capítulo 3 – Renascimento cultural na Europa 

Releitura de obra do Renascimento 

• O aluno deve fazer uma releitura de obra de artista do 
período estudado 

• Poderá ser pintura, obra arquitetônica, poemas, 
invenções... 

Deverá ser enviada via E-CLASS uma foto da releitura e a 
explicação da mesma. 

02 a 04/03 
SI1 – Simulado 

bimestral 
3,0 

pontos 
Conteúdo estudado no ano anterior 

Caderno do aluno 
Internet 

24/03 
 

PR1 – Atividade 
avaliativa 

10,0 
pontos 

Capítulo 1 – Origem e expansão do islamismo 
Capítulo 2 – Cruzadas e crescimento 

comercial e urbano 

Livro didático: Pág. 02 a 38 
Lista de exercícios 
Caderno do aluno 

Durante o 
Bimestre 

 

AV1 – Listas de 
exercícios CPB 

2,0 
pontos 

Listas de exercícios no portal CPB Portal CPB 

Inglês Profª Junia Helena Xavier dos Santos 

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

02 a 04/03 Simulado CPB (SI) 03 
Interpretação de texto; Describing sports; 
Numbers 1-30; Verb CAN-CAN´T; Musical 

Instruments; Could-couldn´t. 
Livro didático (chapter 1) e Conhecimentos Prévios. 

Durante o 
Bimestre 

 
Listas CPB (AV1) 07 

Comprehension; verbo Can; verb to be (past); 
There to be (presente and past); Simple Past 

(regular verbs). 

Livro Didático – Unit (chapter 1 and chapter 2) 
 

16/03 
Trabalho Bimestral 

Individual (AT1) 
05 

EVENT – Evento Esportivo (Olimpíadas ou 
Copa do Mundo) 

Escolha uma cidade do Brasil que tenha sediado um dos 
eventos (Olimpíadas ou Copa do Mundo) e exponha os 

aspectos positivos e negativos do evento neste local. O texto 
deve estar escrito em Português e em Inglês. Digitado ou à 
mão. Coloque pelo menos uma imagem do local escolhido, 

sugestão que seja feito em uma folha A4. 

Matemática Profª. Ednalva Cristina Barostichi 

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

Durante o 
bimestre 

AV1 - Listas CPB 10 
 Números; Construções geométricas; Números 

inteiros 
Capítulo 1, 2 e 3 do livro didático pag. 2 – 57 

Atividades no Caderno 

02 - 04/03 
SI 1 - Simulado 

Diagnóstico UCB 
3 Conteúdo do ano anterior  

Durante o 
bimestre 

AT 1 4 

Atividades na plataforma do Nearpod para 
verificação de aprendizagem ao final de cada 
capítulo - Números; Construções geométricas; 

Números inteiros. 

Capítulo 1, 2 e 3 do livro didático pag. 2 – 57 
Atividades do caderno. 

Tutoriar 

Redação Profª Maria Aparecida Rocha Santana 

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

2 a 4/03 SI - simulado 3,0 
Referente às atividades estudadas no ano 

anterior 
Caderno do aluno e internet. 



Durante o 
bimestre 

 

 
AT Fichas de 

atividades livro ler é 
uma descoberta 

 
3,0 

Charge e meme - Carta de solicitação 
Cordel - Infográfico 

H1. Inferir a presença de valores sociais, 
culturais e humanos e de diferentes visões de 

mundo, em textos literários, reconhecendo 
nesses textos formas de estabelecer múltiplos 

olhares sobre as identidades, sociedades e 
culturas e considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

Atividades nas fichas do livro Ler é uma descoberta - fichas 1 
a 4 

A professora durante a aula projeta o texto para leitura e 
análise em grupo - discutindo o assunto com a turma - para 

depois responder às questões que estão nas fichas. 

Durante o 
bimestre 

 

TA reescrita - 
interpretação - 

produção 

 
4,0 

Charge e meme 
Carta de solicitação 

Cordel 
Infográfico 

Após o preenchimento das fichas do livro ler é uma 
descoberta, o aluno irá produzir tipos de textos com os 
gêneros estudados. Tudo será feito em sala de aula, 

juntamente com a professora 

 

 


