
 
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 6º TA 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 
Data  Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento  Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

TD1 - Atividades diárias 5 
Atividades dadas em sala de aula e atividades 
do livro.  

Atividades do livro realizadas durante o bimestre.  

26/04 TB1 - Trabalho 3 “Na prática” página 37 – Cerâmica marajoara  
Instruções da atividade na página 37 do livro de 
arte. Enviar foto pelo e-class.  

31/05 TB2 – Trabalho 2 
“Na prática” página 59 – Paisagem em dois 
planos 

Instruções da atividade na página 59 do livro de 
arte. Enviar foto pelo e-class. 

Ciências Profª Carla Neandra Leal 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

28/05 AT2 – Questionário 3 Livro: Expedição Galápagos Livro: Expedição Galápagos 

07-11/06 SI1- Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão 

Conteúdos de revisão do bimestre anterior 
Livro didático bimestre anterior 
Caderno 
Slides 

Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividades do livro 
didático e caderno 

 
10 

Atividades diversas: Capítulo 4 - A terra por 
dentro e por fora 
Capítulo 5 – Estrutura inorgânica da Terra 
Capítulo 6 – Terra: um planeta singular 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Aulas gravadas 
Mais informações durante a aula 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

4 
Capítulo 4 - A terra por dentro e por fora 
Capítulo 5 – Estrutura inorgânica da Terra 
Capítulo 6 – Terra: um planeta singular 

Livro didático 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
Aulas gravadas 
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os 
exercícios referente aos conteúdos passados. 

Ensino Religioso Prof. Daniel Hidalgo Lima 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

10-14/05 AT1 - Gincana em grupo 10 
Primeira parte da unidade 2 do livro didático, 
envolve as histórias de Jacó (capítulo 5), José 
(Capítulo 6). 

A sala será dividida em grupos que responderão 
perguntas de múltipla escolha ou de verdadeiro ou 
falso sobre o conteúdo. As perguntas podem ser 
formuladas a partir do texto do livro ou de textos 
Bíblicos sobre a história. A proporção de acertos do 
grupo determinará a nota dos membros. Haverá 
uma premiação para o grupo que tiver mais acertos 



no final da gincana. Se um membro do grupo faltar 
em todos os dias da gincana não receberá nota.  

10/06 PR1 - Prova bimestral 10 
Segunda parte da unidade 2 do livro didático, 
envolve a história de Moisés (capítulos 7 e 8). 

Estudar pelo livro didático, anotações no caderno e 
textos bíblicos apresentados em aula. 

Durante o 
bimestre 

AT2 - Atividades 10 
Atividades do livro didático, tarefas de casa e 
outras atividades relacionadas ao conteúdo da 
unidade 2 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. 

Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

PE1 - Pesquisa 4 
Cuidados com o corpo 
1.1.- Oito remédios naturais: Benefícios do 
Exercício Físico e Benefícios do Ar Puro. 

O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita sobre 
– Os Oito remédios naturais: Exercício Físico e Ar 
Puro. 
Segue site de apoio: 
https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-
naturais/ 
O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita sobre 
o Benefícios do Exercício Físico e do Ar Puro. 
A pesquisa deverá conter no mínimo 20 linhas. 
O aluno deverá postar a atividade no Eclass no 
Roteiro de aula do dia 26 de abril a 03 de maio de 
2021 de forma legível para a correção. 

09-06 AV1 - Lista CPB Provas  6 

Esportes de marca: atletismo de Resistência 
(800, 1500, 5000 e 10.000 metros), Esportes de 
invasão: basquetebol: (história do handebol e 
fundamentos básicos da modalidade) e práticas 
corporais de aventura. 

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 no dia 7 de junho durante a aula híbrida. 

Espanhol Profª Elaine Santana 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

17/05 
 

TB1 - Trabalho: “Árbol 
genealógico” 

5 Capítulo 4 – Mi familia 

Elaborar uma árvore genealógica (conforme 
exemplo na página 56 do livro Língua Espanhola 6) 
e escrever um pequeno texto explicando como é 
sua família. 
Seguem os links para pesquisa:  
 https://www.youtube.com/watch?v=hT0POdND7SM 
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8 
Postar o trabalho no roteiro de 17 a 24 de maio de 
2021. 

07 a 11/06 SI1 - Simulado 3 

Interpretación de texto/El Alfabeto/Días de la 
semana/Signos de puntuación/Pronombres 
personales/Verbos “ser” y “estar” en el Presente 
de indicativo/Numerales cardinales/Planetas y 
astros/Estaciones del año  

Livro Língua Espanhola 6 – Capítulos 1 e 2. 

http://www.sorocaba.educacaoadventista.org.br/
https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/
https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/
https://www.youtube.com/watch?v=hT0POdND7SM
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8


Durante o 
bimestre 

 
AT1 – Atividades 2 

Interpretación de texto - Mi escuela/Útiles 
escolares/Verbos: llamarse, tener, cumplir y 
vivir – Presente de Indicativo/Artículos -Mi 
familia/Grados de parentesco/Las 
horas/Número del nombre (sustantivo): singular 
y plural/Género del nombre: masculino y 
femenino 

Livro Língua Espanhola – Capítulos 3 e 4. 
 

Durante o 
bimestre 

AV1 - Avaliação lista 
CPB  

10 

Interpretación de texto - Mi escuela/Útiles 
escolares/Verbos: llamarse, tener, cumplir y 
vivir – Presente de Indicativo/Artículos -Mi 
familia/Grados de parentesco/Las 
horas/Número del nombre (sustantivo): singular 
y plural/Género del nombre: masculino y 
femenino 

Livro Língua Espanhola – Capítulos 3 e 4. 
 

Geografia Prof. Jacir Gonçalves 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
13/05 

 
PR1 - Prova 1 

 
10 

Capítulo 4 - “Astronomia – O planeta terra no 
sistema solar”  
Capítulo 5 - "Dinâmica atmosférica” 

Atividade avaliativa no link CPB prova disponível 
na plataforma E-CLASS. 
Livro didático nas páginas 02 a 24 e anotações no 
caderno. 
Participar ativamente de todas as aulas e realizar 
leitura individual dos conteúdos apresentados dos 
capítulos. 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdo revisado do 6º ano. Caderno e livro didático. 

15/06 PR2 - Prova 2 10 
Capítulo 5 - "Dinâmica atmosférica” 
Capítulo 6 – “Paisagens Vegetais da terra” 

Atividade avaliativa no link CPB prova disponível 
na plataforma E-CLASS. 
Livro didático nas páginas 25 a 56 e anotações no 
caderno. 
Participar ativamente de todas as aulas e realizar 
leitura individual dos conteúdos apresentados dos 
capítulos. 

Durante o 
bimestre 

AT1 - Atividade 4 
Exercícios dos capítulos 4, 5 e 6 realizados 
durante o 2º bimestre. 

Livro didático 
Atividade exercícios dos capítulos 4 a 6 do livro 
didático. 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 3 
Listas 1,2 e 3 na plataforma E-CLASS no link 
CPB provas, realizado durante o 2º bimestre. 

Site: cpbprova.com.br 
Link na plataforma E-CLASS 

Gramática Profª Lucélia Camargo Sare 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

26/04 AV1 - Lista CPB  3 Conteúdo do 2º bimestre trabalhado até aqui. Apostila e Caderno. 

03/05 
TB1 - Atividade 

avaliativa  
5 Livro do bimestre “Promessa Malfeita” 

Escolher uma estrofe do livro, observar as rimas e 
demostrar seu esquema de organização, 
classificando as rimas parecidas como na apostila, 
pág.18 nº 38. Enviar foto pelo E-class de 03/05 até 
10/05. 



Critérios de Avaliação: Atendeu ao que foi 
solicitado: 2,0 
Entregou dentro do prazo: 2,0 
Capricho e organização: 1,0 

10/05 
 

TB2 - Atividade 
avaliativa  

5 Pesquisa e produção de cartaz. 

O aluno deverá pesquisar com seus familiares um 
provérbio popular e produzir um cartaz ilustrado, 
(como na pág. 41 da apostila 2 de Gramática e os 
demais modelos que a professora apresentar 
durante as aulas), deverá apresentar durante a 
aula. Poderá ser feito em folha de sulfite. 
Critérios de Avaliação: Atendeu ao que foi 
solicitado: 2,0 
Entregou dentro do prazo: 2,0 
Capricho e organização: 1,0 

31/05 AV2 - Lista CPB  4 Conteúdo do livro didático trabalhados até aqui Apostila e Caderno. 

07/06 a 11/06 SI1 - Simulado CPB 3                   Conteúdo de revisão Conteúdos trabalhado durante o semestre 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

10/05 
AT1 – Trabalho 

individual para casa 
5 

Produção de “mapa criativo” sobre o povo 
Hebreu 

Capítulo 6 da apostila didática 
Internet e livros 
O aluno deverá criar um mapa sobre o povo 
Hebreu 
O mapa deve ter referências de locais importantes 
para o povo Hebreu, como estudado neste capítulo 
O aluno deverá enviar uma foto do mesmo, via E-
CLASS até o dia 17/05 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdo aprendido durante o bimestre 
Apostila didática 
Caderno do aluno 
Listas de exercícios 

09/06 
PR1 – Atividade 

Avaliativa Bimestral 
10 

Capítulo 4 – “África Antiga: o Egito” 
Capítulo 5 – “África Antiga: história e 
diversidade” 
Capítulo 6 – “Hebreus” 

Apostila didática: p. 2 a 56 
Listas de exercícios 
Caderno do aluno 

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

2 Capítulos 4, 5 e 6 do livro didático Portal CPB 

Inglês Profª Junia Helena Xavier dos Santos 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
 

03/05 

 

AT1 – Trabalho 

Bimestral 

 

 

5 

 

MY CHORES (Minhas tarefas em casa) 

Are you helping your familly at home? What are 
you doing? 

Complete a tabela da página 40 marcando as 
atividades que você faz em casa e em que dias 
você as realiza, marcando com um x. Marque 6 
atividades e os dias em que realizou. Depois 
fotografe, ou digitalize e envie para a professora 
pelo e-class no dia marcado. 03/05. 

07 a 11/06 SI1 - Simulado CPB  3 Conteúdos de revisão  



Durante o 
Bimestre 

 
 

AV1 - Listas CPB  
(1,75 cada lista) 

(0,35 cada questão) 

 
7 
 

Interpretação de Texto; Present Continuous – 
affirmative and negative form; home chores; 
family members, rooms in a house, describing a 
house. 

Livro didático – Unit 2 (Chapters 3 and 4) 
 
 
   

 
Durante o 
Bimestre 

 

 
AT1 - Tarefas  

 
5 

Interpretação de Texto; Present Continuous – 
affirmative and negative form; home chores; 
family members, rooms in a house, describing a 
house. 

Realizar as tarefas de casa e de aula, entregar o 
trabalho bimestral e participar das aulas 
atentamente. 

Matemática Prof. Rodnei Leite de Barros 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Até 28/05 
PA1 – Caderno de 

Exercícios - Tutoriar 
0,5 

Plano Cartesiano 
Números Racionais 
Formas Geométricas 

Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir 
no www.tutoriar.com e enviar via E-CLASS os 
exercícios das páginas: 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 
www.tutoriar.com TODOS os exercícios da página 4 
até a página 20 durante o bimestre, conforme o 
professor for explicando o tema/conteúdo, porém 
deverá enviar apenas as páginas 17, 18, 19, 20, 21 
e 22 via E-CLASS. 

Durante o 
bimestre 

AT1 – Verificação de 
Aprendizagem 

7,0 
Plano Cartesiano 
Números Racionais 
Formas Geométricas 

Listas de Exercícios dissertativa que serão 
disponibilizados pelo professor através da 
plataforma E-CLASS.  
Essas listas os alunos deverão resolver passo a 
passo e entregar ao professor (pode ser via E-
CLASS). A resolução é fundamental. Se for enviado 
apenas com respostas, não será aceito! Isto é 
valido para as listas dissertativas. 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas CPB prova 7,0 
Plano Cartesiano 
Números Racionais 
Formas Geométricas 

Listas Objetivas disponibilizadas semanalmente no 
CPB-Prova de acordo com os roteiros no E-CLASS. 
As listas possuirão sempre 5 questões cada uma e 
você terá 1 semana para efetuá-la.  

Até 28/05 TB1 – Trabalho  2,5 Carl Friedrich Gauss 

História, Vida e Trabalhos de Carl Friedrich Gauss. 
Conteúdo exato será disponibilizado pelo professor. 
Será cobrado uma avaliação on-line pelo CPB-
Prova (até 2,5 pontos). 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3,0 Conteúdos de revisão Conteúdos de pré-requisitos. 

Redação Profª Maria Aparecida Rocha Santana 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

 

AT1 - Fichas de 
atividades livro ler é uma 

descoberta 
3 

Notícia - Carta  
Poema - Narração  
CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO  
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 

Atividades nas fichas do livro Ler é uma descoberta 
- fichas 6 a 10 
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. 

http://www.tutoriar.com/
http://www.tutoriar.com/


culturas e considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção. 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Redação: tipos de textos diversos Caderno do aluno 

Durante o 
bimestre 

 

TA1 - reescrita - 
interpretação - produção 

 
4 

Notícia 
Carta 
Poema 
Narração  

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 

 
 


