
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Roteiro 1  

 

Disciplina Data de 
envio 

Descrição da 
atividade 

 

Critérios 

 
Referências 

 

Data de 
entrega 

 
 
 

Como a atividade deverá ser 
enviada? 

GEOGRAFIA 20/03 ✓ Resolver a 

atividade 

avaliativa sobre 

Cartografia I 

disponível no 

site/aplicativo 

CPB. 

✓ Será avaliada a 

compreensão dos 

conceitos sobre 

distância na superfície 

da terra, 

interpretação de 

mapas. 

 

Material didático – módulo II       Até 23/03 Pelo portal da CPB. (É 

necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter 

acesso a essa atividade) 

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

PORTUGUÊS  20/03/2020 ✓ Resolver 

exercícios 

módulo 3 sobre  

“Estudo da 

língua”  

✓ Realizar a leitura das 

páginas 2 a 4 

✓ Grifar os principais 

conceitos. 

✓ Responder as questões 

com base na leitura do 

texto. 

 

Material didático Apostila 1 

Módulo 3. 

“Estudo da língua” 

23/03 Os exercícios não serão 

encaminhados para o professor. 

No próximo roteiro será 

encaminhada a correção. 

Roteiro de Atividades Avaliativas  
Turma: 1º A 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  

https://cadastro.cpbedu.me/


QUÍMICA  20/03 ✓ Responder a 

atividade 

avaliativa on-line 

no 

site/aplicativo 

da escola 

     sobre estrutura 

atômica 

 

✓ Será avaliado a 

compreensão dos 

conceitos: 

• Propriedades 

da matéria. 

• Interpretação 

de dados. 

Apostila 1 – módulo 4 e 5 (pág. 33 a 62) A atividade 

estará 

disponibilizada 

na próxima 

segunda-feira 

(23/03/2020) 

das 10h 

às11h20. 

Somente 

nesse dia e 

horário. 

Não será 

possível 

reabrir a 

atividade, uma 

vez que for 

fechado. 

 

Pelo portal da CPB. (É 

necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter 

acesso a essa atividade) 

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

ARTES  20/03  

✓  Fazer uma 

pesquisa 

sobre uma 

mitologia 

grega.  

✓ Digitar e 

salvar em 

PDF.   

critérios:  

✓ a) Fidelidade ao 

tema pedido  

✓  

✓ (MITOLOGIA 

GREGA)  

✓ b) Trabalho 

digitado e salvo 

em modo PDF  

 

Buscar em livros de história da arte ou no 

google. 

 

24/03/2020 

O material deverá ser enviado 

por e-mail (escaneado ou 

fotografado) E-mail: 

eduardi.dipardi@ucb.org.br 

 

(ao enviar o trabalho, coloque no 

assunto “COASA.1ºEM) 

ED. FÍSICA 20/03 ✓ Assistir a um 

jogo de vôlei e 

descrever o 

sistema 5X1 

✓ Em seguida 

descrever o 

posicionamento 

dos jogadores  

✓ As regras de 

rodízio 

✓ Os 

deslocamentos 

dos jogadores 

As anotações deverão  

ser digitadas e o 

conteúdo deve 

apresentar 

✓ Clareza 

✓ Análise correta do 

sistema 5X1. 

 

 

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

 

 

25/03/2020 O material deverá ser enviado 

por e-mail em documento anexo.  

E-mail: 

marco.amarques@ucb.org.br 

 

 

(ao enviar o trabalho, coloque no 

assunto “COASA.1ºEM) 

https://cadastro.cpbedu.me/
mailto:eduardi.dipardi@ucb.org.br
https://m.youtube.com/watch?v=24yTb_GKJkM
mailto:marco.amarques@ucb.org.br


de acordo com 

a posição  

 

HISTÓRIA 20/03 O aluno deverá 

elaborar um 

jornal, 

juntamente com 

matérias 

jornalísticas 

sobre algum 

acontecimento 

específico 

dentro da 

história da 

Grécia Antiga.  

O aluno deverá 

pesquisar algum 

acontecimento 

marcante dentre 

os seguintes 

temas: 

- Olimpíadas da 

Grécia Antiga 

- Guerras 

Médicas 

- Guerra do 

Peloponeso 

- Conquistas de 

Alexandre, O 

Grande 

O Jornal deverá 

conter uma manchete 

principal (sobre o 

acontecimento 

escohido). A manchete 

deverá causar impacto 

ao leitor 

 

- Na manchete 

principal deverá 

conter um fotografia 

juntamente com o 

artigo da manchete 

abaixo da mesma 

 

- O jornal deverá 

conter artigos de 

apoio (são aritgos 

laterais que falam 

mais sobre a manchete 

ou abordam outros 

acontecimentos de 

menor relevância. 

Apostila  Sistema Interativo – pág. 46 a 56 Até 27/03 A atividade será enviada 

através do site do colégio  

santoamaro.ea.org.br, faça 

seu login e clique no ícone 

“e-class” 

 

 

Atenção: só é possível 

acessar o e-class pelo site. 

Ele não aparece no 

aplicativo. 



- Democracia 

ateniense 

✓  

INGLÊS 20/03 ✓ Montar um 

vocabulário em 

Inglês, 

realizando a 

listagem e 

tradução dos 

verbos de ação 

com app de 

charades 

✓ Listagem dos 

verbos corretos 

✓ Tradução 

 

Escolher em ambiente virtual o ícone 

“vocabulário” 

Até 25/03 A atividade será enviada 

através do site do colégio  

santoamaro.ea.org.br, faça 

seu login e clique no ícone 

“e-class” 

ou por e-mail: 

luciany.bosan@ucb.org.br 

 

Atenção: só é possível 

acessar o e-class pelo site. 

Ele não aparece no 

aplicativo. 

✓ Resolver a 

lista on-line de 

review simple 

presente, 

presente 

continuous  

✓ Será avaliada a 

habilidade de 

selecionar 

informações como 

objeto de pesquisa 

✓ Construir fatos e 

informações  

Apostila Sistema Interativo – página 2 a 20 Até 27/03 Pelo portal da CPB.  

Clique o ícone “serviço” e, em 

seguida, “CPB provas”  

 

(É necessário que o aluno 

esteja cadastrado no site 

para ter acesso a essa 

atividade) 

Link para cadastro: 

https://cadastro.cpbedu.me/ 

 

 

 

 

mailto:luciany.bosan@ucb.org.br

