
 

 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 9º manhã A – EF 9MA 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

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

Durante o 
bimestre 

TD - Atividades 
diárias 

10 
Atividades dadas em sala de aula e atividades do 

livro. 
Livro de artes e sites da internet. 

 
12/02 

TB - Trabalho 5 Vasilha de caráter indígena geométrico. 
Instruções na página 10 da apostila. Fazer em casa e 

apresentar na data exigida. 

02/03 TB – Trabalho 5 Máscara africana – técnica da papietagem. 
Instruções na página 14 da apostila. Fazer em casa e 

apresentar na data exigida. 

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 

Transtornos Alimentares: anorexia, bulimia, 
compulsão alimentar e vigorexia. 

 

O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita ou digitada sobre 
Transtornos Alimentares. A pesquisa deverá conter no mínimo 

30 linhas. Segue site de apoio: 
https://www.tuasaude.com/principais-transtornos-alimentares/ 
O aluno deverá postar a atividade no Eclass de forma legível 

para a correção até o dia 17 de fevereiro para a correção. 

Durante o 
bimestre 

Lista CPB Provas 
(AV) 

6,0 

Esportes de marca: atletismo- lançamento de disco; 
Esportes de rede e parede: voleibol- revisão dos 

fundamentos e regras básicas, sistema de 
posicionamento 4x2 (posições no voleibol); 

 
Atividade física e saúde 

Transtornos Alimentares: anorexia, bulimia, 
compulsão alimentar e vigorexia. 

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 "Eles criam em 
Deus" (Rodrigo Silva, Editora CPB). 

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. 

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

bíblicos estudados em aula. 

https://www.tuasaude.com/principais-transtornos-alimentares/


Espanhol Profª Elaine Santana 

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

22/02 
 

Trabalho – TB 
“Mis prácticas 

deportivas” 
5.0 Capítulo 1 – Livro Língua Espanhola 9 Livro Língua Espanhola 9 

02 a 04/03 Simulado - SI 3.0 Revisão de conteúdos anteriores Livro Língua Espanhola 8 

Durante o 
bimestre 

 
Lista CPB Prova - AV 10 

Capítulos 1 y 2 – Interpretación de texto/Género 
textual: Parábola/Nuevas palabras: Deportes/Lengua 

en uso: Artículo neutro “lo”/Género textual: 
Artículo/Nuevas palabras: La enfermedad/la 

farmacia/Lengua en uso: Pronombres complementos 
directo e indirecto. 

Livro Língua Espanhola 9 

Durante o 
bimestre 

 

Atividades do livro - 
AT 

2.0 

Capítulos 1 y 2 – Interpretación de texto/Género 
textual: Parábola/Nuevas palabras: Deportes/Lengua 

en uso: Artículo neutro “lo”/Género textual: 
Artículo/Nuevas palabras: La enfermedad/la 

farmacia/Lengua en uso: Pronombres complementos 
directo e indirecto. 

Livro Língua Espanhola 9 
O aluno deverá realizar as tarefas do livro conforme orientação 

da professora. 

Física 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: Conceitos básicos de cinemática; 
Posição, deslocamento e tempo; Velocidade média; 

Movimento dos corpos em queda livre. 

Livro didático 
Slides 

Caderno 
Mais informações durante a aula 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

 
7 

Conceitos básicos de cinemática; Posição, 
deslocamento e tempo; Velocidade média; Movimento 

dos corpos em queda livre. 

Livro didático 
Slides e exercícios extras. 

Caderno. 
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios 

referente aos conteúdos passados. 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

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

Durante o 
bimestre 

Listas de exercícios 
(AV1) 

5 
Capítulo 1 – Recursos naturais não renováveis. 

Capítulo 2 – Recursos naturais renováveis. 
Capítulo 3 – Problemas ambientais em debate. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

Durante o 
bimestre 

Relatórios sobre 
vídeos e 

documentários (AT1) 
5 

Capítulo 1 – Recursos naturais não renováveis. 
Capítulo 2 – Recursos naturais renováveis. 

Capítulo 3 – Problemas ambientais em debate. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 
Elaboração do texto individual. Obedecer às mesmas normas 

utilizadas em redação. Enviar pelo e-class. 

 
15/03 

Prova (PR1) 10 
Capítulo 1 – Recursos naturais não renováveis. 

Capítulo 2 – Recursos naturais renováveis. 
Capítulo 3 – Problemas ambientais em debate. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 



Gramática Profª Giovana Cesar C. de Oliveira 

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

Produção: 
Durante o 
bimestre. 
Entrega: 

22/02/2021 

(AT1) Concurso 
literário. 

5 
• Poesias e Poemas. 

 

CONCURSO LITERÁRIO – GRAMÁTICA E REDAÇÃO. 
ATENÇÃO: 

• 3 grupos serão vencedores e receberão um prêmio; 

• Os 3 vídeos vencedores serão postados no Instagram 
oficial do colégio (@colegio.adv.sorocaba); 

• Não é um concurso da turma, e sim do 9º ano! Ou seja, 
todos os 9ºs anos estarão competindo; justamente por 
isso, é possível que os 3 ganhadores sejam da mesma 
turma; 

• Não será permitido misturar turmas! Sendo assim, os 
grupos podem ser formados apenas com os integrantes 
da mesma turma; 

• Os vídeos serão avaliados pelas professoras Giovana e 
Hariane; os melhores serão selecionados e 
encaminhados para as professoras Daniela 
(coordenadora) e Paola (orientadora), que escolherão os 
três trabalhos vencedores. 

• Critérios avaliativos: 
 Professora Giovana: 

1. Criatividade; 
2. Desenvoltura no vídeo; 
3. Adequação do tema ao 

vídeo. 
 Professora Hariane: 

1. Criatividade; 
2. Criação do Caligrama; 
3. Estrutura do Caligrama. 

 
 Nota final: 

❖ (NPG+NPH)/2 = NOTA FINAL. 
▪ NPG: Nota Professora Giovana. 
▪ NPH: Nota Professora Hariane. 

 
PRIMEIRA ETAPA: 

• Os alunos serão divididos em grupos (2-3 pessoas); 

• Cada grupo irá escolher um poema de Carlos Drummond 
de Andrade; 

• Postar os integrantes do grupo e o poema, pelo E-Class, 
até o dia 01/02/2021. 

SEGUNDA ETAPA: 



• Em grupo, selecionar um cenário adequado, um figurino 
que combine com o poema e, se necessário, uma música 
de fundo; 

• Cada grupo deverá gravar um vídeo recitando o poema; 

• Pelo menos um integrante do grupo deverá aparecer; 

• O vídeo pode ter, no máximo, 1 minuto; 

• Caso queiram, será permitido usar: Tik Tok, Instagram, etc. 
TERCEIRA ETAPA: 

• Com base no poema escolhido, criar um Caligrama; 

• O Caligrama não deve ser uma cópia do poema original, 
deve ser uma releitura; 

• O texto deverá ser feito em uma folha branca, sem linhas 
(folha sulfite, cartolina, etc); 

• A foto que será enviada por e-mail deve ter uma boa 
resolução, caso não seja possível entender as palavras, a 
atividade não será considerada; 

• Todas as características textuais do Caligrama serão 
avaliadas. 

QUARTA ETAPA: 

• Enviar o vídeo e o Caligrama para os dois e-mails: 
❖ giovana.castanho@ea.org.br 
❖ hariane.plens@ea.org.br 

• Enviar até o dia 22/02/2021; 

• NÃO SERÁ PERMITIDO ENVIAR E-MAILS SEPARADOS. OU 
SEJA, ENVIAR TUDO NUM ÚNICO E-MAIL! 

• No e-mail: 
❖ Nome completo dos integrantes; 
❖ Turma; 
❖ Vídeo; 
❖ Caligrama; 

Conclusão, de 2-3 linhas, comentando como foi realizar o 
trabalho. 

 
02-04/03 

 
(AT2) Simulado. 

 
3 

 
Interpretação de texto e conteúdo de Língua 

Portuguesa de semestres anteriores. 
 

Atividade realizada em sala de aula. 

Semanalmente 
(AV1) Exercícios 
semanais – CPB. 

2 

• Poesia e Poema; 

• Canção; 

• Estratégias de leitura; 

• Rimas; 

• Sílabas poéticas; 

• Métricas; 

• Metonímia; 
Interpretação textual. 

Listas de exercícios postadas na CPB sobre os conteúdos 
trabalhados em sala de aula. 



História Prof. Jonathas Silva Oliveira 

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

22/02 
AT1 – Atividade 

bimestral 
2 

Capítulo 1 – Os anos iniciais do século XX na América 
Latina 

Criação de charge sobre o Imperialismo Estadunidense na 
América Latina 

Enviar via E-class a fotografia da atividade 

01/03 
AT2 – Atividade 

bimestral 
2 

Capítulo 2 – A Primeira Guerra Mundial e a Revolução 
Socialista na Rússia 

 

Criação de charge sobre a Primeira Guerra Mundial, 
relacionando a Revolução Russa 

Enviar via E-class a fotografia da atividade 

02 a 04/03 SI1 – Simulado 3 Simulado CPB Conteúdo referente ao ano anterior 

24/03 
PR1 – Atividade 

avaliativa 
10 

Capítulo 3 – Primeira República: modernização, 
exclusão e revoltas 

Capítulo 4 – Crise do capitalismo e totalitarismo 

Livro didático: Pág. 51 a 98 
Listas CPB 

Caderno do aluno 

Durante o 
bimestre 

AV – Listas CPB 
prova 

3 Listas no portal referente aos conteúdos do bimestre 
Livro didático 
Portal CPB 

Inglês Prof. Rodinei Junior Vieira 

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

02 a 04/03 SI 3 Simulado UCB  

Durante o 
Bimestre 

Listas CPB (AV) 7 
Comprehension; Future with Will and Going to; Simple 

Past; Past Continuous and Pronouns 
Livro Didático – Unit 1 and Unit 2 

 

Durante o 
Bimestre 

AT 10 Tarefa de casa (via E-class e presencial) Acompanhamento durante o bimestre 

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 reais e expressões radicais; Linguagem 

algébrica e funções 
Capítulo 1 e 2  do livro didático pag. 6 – 52 

Atividades no Caderno 

02 - 04/03 
Simulado Diagnóstico 

UCB 
3 Conteúdos do ano anterior  

Durante o 
bimestre 

 
AT 1 

 
4 

Atividades na plataforma do Nearpod para verificação 
de aprendizagem ao final de cada capítulo - Números 
reais e expressões radicais; Linguagem algébrica e 

funções. 

Capítulo 1,e 2  do livro didático pag. 2 – 52 
Atividades do caderno. 

Tutoriar 

Durante o 
bimestre 

 
AT 2 3 

Participação (realização de tarefas de casa/classe, 
caderno de exercícios, (tutoriar), livro e atividades 

complementares). 

Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no 
www.tutoriar.com e enviar via E-CLASS os exercícios que 

serão selecionados ao final de cada conteúdo. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 

www.tutoriar.com todos os exercícios da página 4, 5, 6, 8,9, 10, 
12, 14, 15, 20, 21, 22, 24,  durante o bimestre, porém enviará 

apenas os exercícios selecionados pela professora no decorrer 
das aulas. 

Química Profª Carla Neandra Leal 

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



02-04/03 SI- Simulado UCB 3 Conteúdos do ano anterior 
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- Ciência: fatos e ideias 
Capítulo 2 – A ciência explica tudo? 

Capítulo 3 – A organização do mundo vivo e sua 
origem 

Livro didático 
Slides 

Caderno 
Aulas gravadas 

Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AV1 – listas de 

exercícios portal CPB 

 
 
7 

 
Capítulo 1- Ciência: fatos e ideias 

Capítulo 2 – A ciência explica tudo? 
Capítulo 3 – A organização do mundo vivo e sua 

origem 

Livro didático 
Slides e exercícios extras. 

Caderno. 
Aulas gravadas 

O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios 
referente aos conteúdos passados. 

Redação Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

Produção: 

Durante o 
bimestre. 

Entrega: 

22/02/2021 

(AT1) Concurso 
literário. 

7 • Poesias e Poemas. 

CONCURSO LITERÁRIO – GRAMÁTICA E REDAÇÃO. 
ATENÇÃO: 

• 3 grupos serão vencedores e receberão um prêmio; 

• Os 3 vídeos vencedores serão postados no Instagram 
oficial do colégio (@colegio.adv.sorocaba); 

• Não é um concurso da turma, e sim do 9º ano! Ou seja, 
todos os 9ºs anos estarão competindo; justamente por 
isso, é possível que os 3 ganhadores sejam da mesma 
turma; 

• Não será permitido misturar turmas! Sendo assim, os 
grupos podem ser formados apenas com os integrantes 
da mesma turma; 

• Os vídeos serão avaliados pelas professoras Giovana e 
Hariane; os melhores serão selecionados e 
encaminhados para as professoras Daniela 
(coordenadora) e Paola (orientadora), que escolherão os 
três trabalhos vencedores. 

• Critérios avaliativos: 
 Professora Giovana: 

4. Criatividade; 
5. Desenvoltura no vídeo; 
6. Adequação do tema ao 

vídeo. 
 Professora Hariane: 

4. Criatividade; 
5. Criação do Caligrama; 
6. Estrutura do Caligrama. 

 



 Nota final: 
❖ (NPG+NPH)/2 = NOTA FINAL. 

▪ NPG: Nota Professora Giovana. 
▪ NPH: Nota Professora Hariane. 

 
PRIMEIRA ETAPA: 

• Os alunos serão divididos em grupos (2-3 pessoas); 

• Cada grupo irá escolher um poema de Carlos Drummond 
de Andrade; 

• Postar os integrantes do grupo e o poema, pelo E-Class, 
até o dia 01/02/2021. 

SEGUNDA ETAPA: 

• Em grupo, selecionar um cenário adequado, um figurino 
que combine com o poema e, se necessário, uma música 
de fundo; 

• Cada grupo deverá gravar um vídeo recitando o poema; 

• Pelo menos um integrante do grupo deverá aparecer; 

• O vídeo pode ter, no máximo, 1 minuto; 

• Caso queiram, será permitido usar: Tik Tok, Instagram, etc. 
TERCEIRA ETAPA: 

• Com base no poema escolhido, criar um Caligrama; 

• O Caligrama não deve ser uma cópia do poema original, 
deve ser uma releitura; 

• O texto deverá ser feito em uma folha branca, sem linhas 
(folha sulfite, cartolina, etc); 

• A foto que será enviada por e-mail deve ter uma boa 
resolução, caso não seja possível entender as palavras, a 
atividade não será considerada; 

• Todas as características textuais do Caligrama serão 
avaliadas. 

QUARTA ETAPA: 

• Enviar o vídeo e o Caligrama para os dois e-mails: 
❖ giovana.castanho@ea.org.br 
❖ hariane.plens@ea.org.br 

• Enviar até o dia 22/02/2021; 

• NÃO SERÁ PERMITIDO ENVIAR E-MAILS SEPARADOS. OU 
SEJA, ENVIAR TUDO NUM ÚNICO E-MAIL! 

• No e-mail: 
❖ Nome completo dos integrantes; 
❖ Turma; 
❖ Vídeo; 
❖ Caligrama; 

Conclusão, de 2-3 linhas, comentando como foi realizar o 
trabalho. 



02-04/03 (RD2) Simulado. 3 Gêneros textuais estudados nos semestres anteriores. 
Produção textual realizada com base nos gêneros textuais 

desenvolvidos em sala nos semestres anteriores. 

Semanalmente/ 
Quinzenalmente 

(TD1) Fichas de 
leituras: Atualidades 

10 
• Ler é uma descoberta (apostila). 

Atualidades 

• Leituras e Atualidades: Fichas sobre temas atuais que 
exigem pesquisas do aluno 

Uso do material didático 

 

 


