
 

 

 

 

 

 

    

Roteiro 1  

 

Disciplina Data de 
envio 

Descrição da 
atividade 

 

Critérios 

 
Referências 

 

Data de 
entrega 

 
 
 

Como a atividade deverá ser 
enviada? 

PORTUGUÊS 20/03 ✓ Realizar a leitura 

do texto das 

páginas 58,60 e 

61. 

✓ Resolver os 

exercícios das 

páginas 59,60,62 

e 63. 

 

 

 

✓ Leia os textos das 

págs 58,60 e 61 

com atenção.  

✓ Verifique se há 

termos 

desconhecidos e 

procure o 

significado no 

dicionário. 

 

 

 

Livro didático páginas 59 a 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade não deverá ser 

encaminhada. Fazer no livro ou 

caderno, no próximo roteiro será 

disponibilizada a correção. 

 

✓ Finalizar a leitura 

do livro 

paradidático “A 

Descoberta” 

(realizaremos a 

atividade na 

próxima semana). 

 

1. Grifar as 

palavras 

desconhecidas 

2. Destacar as 

ideias 

principais do 

livro 

 

 

 

✓ Finalizar a leitura do livro paradidático “A 

Descoberta” (realizaremos a atividade na 

próxima semana). 

 

 

 

 

Encerrar a 

leitura até 

27/03 

No próximo roteiro será 

encaminhada as orientações da 

atividade avaliativa 

Roteiro de Atividades Avaliativas  
Turma: 9º B 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  



 3. Relacionar os 

personagens e 

o enredo do 

livro 

ARTES  20/03      Pesquisar sobre os 
instrumentos musicais 
indígenas. 
✓      Construir um 

deles utilizando 
material reciclado e 
decorar o 
instrumento criado 
inspirando-se nos 
grafismos indígenas. 

Serão avaliados os 
seguintes critérios: 

a) Capricho 
b) Criatividade 
c) Uso de 

grafismos na 
decoração do 
instrumento 

Utilização de sucata  

 
Verificar o arquivo com imagens ilustrativas de 
grafismos indígenas no arquivo que será enviado pelo 
site do colégio,  

24/03/2020 O vídeo deverá ser encaminhado  

 por e-mail. 

 

Eduardo.dipardi@ucb.org.br 

(ao enviar seu trabalho, coloque 

no assunto: “COASA.9º”) 

ED. FÍSICA 20/03 ✓ Assistir a um 

jogo de vôlei e 

identificar e 

descrever 10 

regras deste 

esporte. 

 

 

 

✓ As regras deverão 

ser registradas 

numa folha de 

almaço ou 

digitalizado e o 

conteúdo deve 

apresentar: 

✓ Clareza 

✓ Registro descrito 

de pelo menos 10 

regras, conforme 

solicitado. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=24yTb_GKJkM 

 

 

25/03/2020 O material deverá ser enviado 

por e-mail  

 

 

Marco.amarques@ucb.org.br 

 

 

(ao enviar seu trabalho, coloque 

no assunto: “COASA.9º”) 

 

 
 

MATEMÁTICA 20/03 ✓ Resolver os 

exercícios das 

páginas 37 a 39. 

 

✓ As atividades 

deverão ser 

realizadas em 

folha de almaço ou 

sulfite com todos 

cálculos 

demonstrados. 

Livro didático. 23/03/2020 As atividades deverão ser 

enviadas por e-mail (escaneado 

ou fotografado)  

 

Luiz.faraujo@ucb.org.br 

 

(ao enviar seu trabalho, coloque 

no assunto: “COASA.9º”) 

 

INGLÊS 20/03 Os alunos terão 

de produzir uma 

notícia em Inglês 

com o tema 

Tema da notícia 

(2,5) 

BBC News 
The New York Times 
The Washington Post 

Uol 

23 a 27/03 A atividade será enviada 

através do site do colégio  

mailto:Eduardo.dipardi@ucb.org.br
https://m.youtube.com/watch?v=24yTb_GKJkM
mailto:Marco.amarques@ucb.org.br
mailto:Luiz.faraujo@ucb.org.br


“Corona Virus e a 

emergência na 

saúde global”.  

1. O texto deverá 

conter cinco 

parágrafos 

2. Os verbos 

deverão estar no 

Past Simple, Past 

Continuous, 

Future Simple 

(will e going to), 

3. O texto deverá 

conter 

informações 

recentes sobre 

essa recente 

pandemia.  

4. Elaborar uma 

manchete para a 

notícia 

5. Por último, 

publicar a redação 

no CPB.Edu. 

 

Atenção ao uso 

correto dos verbos 

no passado (2,5) 

Atenção ao uso 

correto dos verbos 

no futuro (2,5) 

Atendimento aos 

parágrafos 

solicitados com 

início, meio, fim e 

solução de 

problema. (2,5) 

 santoamaro.ea.org.br, faça 

seu login e clique no ícone 

“e-class” 

 

 
(É necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter 

acesso a essa atividade) 

Link para cadastro: 
https://cadastro.cpbedu.me/ 

 

GEOGRAFIA 20/03 Resolver a 

atividade 

avaliativa sobre 

Recursos naturais 

e problemas 

ambientais 

site/aplicativo 

CPB. 

Serão avaliados 

conceitos ligados a 

compreensão de a 

ação do homem no 

meio ambiente e as 

consequências da 

diminuição dos 

recursos naturais 

Capítulo 3 
 

Páginas 54 a 71 

Até 23/03 A atividade será enviada 

através do site do colégio  

santoamaro.ea.org.br, faça 

seu login e clique no ícone 

“SERVIÇOS” e “CPB 

PROVAS” 

 

HISTÓRIA 20/03 ✓ Resolver os 

exercícios do 

capítulo 3. 

 

A atividades 

devem ser 

resolvidas livro / 

caderno. 

Livro didático pág.  57 e 58,64,65 e 67 23/03 A atividade não deverá ser 

encaminhada. Fazer no livro ou 

caderno, no próximo roteiro será 

disponibilizada a correção. 
 

 

 

 

https://cadastro.cpbedu.me/

