
 
 
 

                                                           “O Senhor é seu protetor! O Senhor está ao seu lado.” Sl. 121:5 

    

Conteúdo Período Descrição da atividade Valor 

Reino Vegetal 
 

17/09 PR1 - Lista – CPB Provas 
A lista ficará disponível 24 
horas. 

6,0 

Mostruário de Sementes 01-15/09 AT1- Mostruário de Sementes 4,0 

Reino Vegetal 
 

07/10 
 

Recuperação 
Lista – CPB Provas 
A lista ficará disponível 24 
horas. 

10,0 

 
INSTRUÇÕES: 
 

1. PR1- Essa atividade avaliativa acontecerá pelo CPB Provas, 10 questões objetivas no período de 24h, sobre o conteúdo estudado, somente na data 

indicada. Uma vez iniciada a atividade deverá ser concluída sem sair da plataforma. Essa atividade deve ser realizada com responsabilidade para 

testar seus conhecimentos adquiridos. 

 

2. AT1- Mostruário de Sementes. Realizar um mostruário de sementes usando a criatividade e com muito capricho. O mostruário deve ter no 

mínimo 15 sementes, identificadas com o nome popular (caso seja possível, identificar o nome científico), data de coleta, classificação 

monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Fazer uma foto do seu mostruário e enviar no e-class, mostrar as curiosidades do seu mostruário na aula 

Roteiro de atividades avaliativas 

Turma: 7º Anos A, C e D 

Disciplina: Ciências 

3º bimestre 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE  



síncrona no dia 15/09. Atenção: A atividade precisa ser enviada pela plataforma do e-class, com boa resolução, somente no dia descrito AT1- MOSTRUÁRIO DE 

SEMENTES, que ficará disponível entre os dias 01-15/09, para organização e facilidade no processo de avaliação. Qualquer dificuldade em postar a imagem, entrar 

em contato com a Orientação, antes da data limite. 

3.  

Observações: 
4. Acompanhar a data de realização das atividades. 

5. Acessar o site do Colégio e a plataforma da CPB para visualização dos trabalhos e tarefas.   

6. Site do Colégio: piracicaba.educacaoadventista.org.br 

7. Acompanhar as orientações dos professores e o envio dos roteiros de estudos e atividades.  

8. Estar atento aos recados que serão postados nas redes sociais do colégio.  


