
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS

TURMAS: 7º ANO A, B, C
BIMESTRE: 1°                ANO: 2023

Santos,  08 de fevereiro de 2023

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos
critérios avaliativos para o 1º bimestre

● AVALIAÇÃO 1: No decorrer do mês de fevereiro. Abaixo
encontram-se as datas e os conteúdos a serem estudados

● AVALIAÇÃO 2: 22-28/03. Abaixo encontram-se as datas e os
conteúdos a serem estudados.

● Data da Recuperação Bimestral: 03-06/04 . Os conteúdos serão
os mesmos trabalhados nas Avaliação  1 e 2.

● Os alunos que não estão em recuperação sairão as 10h35
(manhã) e 16h28 (tarde- sexta-feira 15h48), após o intervalo. Os
demais alunos em recuperação sairão após realizarem as
avaliações de recuperação.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2
Disciplinas Datas Recuperação

Português/Ensino Religioso Av1- Atividade avaliativa em Fevereiro
Av2- 22/03

03/04

Matemática Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 23/03

04/04

Ciências Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 24/03

05/04

História Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 27/03

05/04

Geografia/ Inglês Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 28/03

06/04

Educação Física Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 6-10/03

03/04

Arte Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 06-10/03

03/04



EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

22-27/02

10.0

Esportes de aventura

Falar sobre o esporte, a
história dele  e  curiosidades

em geral.

Os alunos irão montar uma apresentação em
powerpoint com o tema proposto

Será apresentado ao aluno uma VIDEO
AULA ensinando passo a passo sobre a
montagem e confecção dos slides

* Caso o trabalho não venha ser entregue no
dia proposto o aluno estará realizando a
atividade de recuperação.

Critério Avaliativo
Critério Avaliativo

● CAPA e Fundo nos slides (2 pontos)
● Pesquisa (5 pontos)
● Imagens nos slides com o tema

abordado (2 pontos)
● Fonte de pesquisa (1 Ponto)

AV2

Av2- semana
de 06-10/03 10.0 ATIVIDADE FUNCIONAL Durante as aulas do bimestre os alunos

estarão treinando alguns exercícios básicos
de ATIVIDADE FUNCIONAL

Critério Avaliativo
Postura
Execução correta dos movimentos
participação

* Caso o aluno não participe ou não
compareça no dia estará realizando a
atividade de recuperação

Atividade
extra

No decorrer do
bimestre

10.0
PALESTRA O aluno apresentará um resumo do tema

abordado, o mesmo será vistado pelo
professor e entregue ao aluno

RECURSOS
E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
*AULAS PRESENCIAIS



ARTE

PROD .

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

1º Bimestre

10.0

Capítulo 01: A arte no período
medieval

Capítulo 02: Das trevas para a
luz: arte gótica

Capítulo 03: Registrando a
arte.

Caderno: 3,0
Livro: 7,0

AV2

Av2- semana
de 06-10/03 10.0

Capítulo 01: A arte no período
medieval

Capítulo 02: Das trevas para a
luz: arte gótica

Prova com 10 questões.
Percentual de acertos.

RECURSOS

Obs: trabalhos feitos por aluno online, devem ser enviados via e-class para serem avaliados.

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADE
AVALIATIVA

(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA
No decorrer do
bimestre

Simulado

5,0

5,0

Frase, oração e período, tipos de
frases.

Conhecimentos já adquiridos.

Produção de mapas mentais + Seminário
(PowerPoint ou Cartazes).

Critérios:

Trabalho em grupo de 5 a 6 alunos;
Organização, norma culta e clareza nas
informações;
Avaliação individual da construção e
participação no trabalho;
Apresentação em seminário;
Respeito às datas de montagem e
apresentação que serão divulgadas pela
professora em sala de aula e no e-class.
O trabalho que for entregue fora da data
terá apenas 70% da nota.
Não pedimos nem aconselhamos que
os alunos façam trabalho em grupos na
casa dos amigos.

AV2 22/03 10,0
Sujeito e predicado, tipos de
sujeito e predicado, Coesão
referencial.

Avaliação com questões objetivas e
dissertativas

PRODUTIVIDADE No decorrer do
bimestre 10,0

Caderno - 3,0
Livro didático - 3,0
Ler é uma descoberta - 2,0
Paradidático - 2,0

Os materiais serão vistados pela
Professora periodicamente.
A falta de algum material será descontada
da nota final da produtividade.

REDAÇÃO 1 06/02/23 10,0 Notícia

Orientações nas páginas 20  e 21  do livro
didático.
Postar a produção final no campo
específico do e-class.

REDAÇÃO 2 27/02/23 10,0 Entrevista

Orientações nas páginas 48, 49  e 50  do
livro didático.
Postar a produção final no campo
específico do e-class.

REDAÇÃO 3 13/03/23 10,0 Entrevista de emprego

Orientações nas páginas 62 e 63  do livro
didático.
Postar a produção final no campo
específico do e-class.

RECURSOS E Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



LÍNGUA INGLESA

ATIVIDADE
AVALIATIVA

(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/02 a
24/02

10,00

Tema : Adventure Sports

Os alunos devem montar a
apresentação em power point e
apresentar em sala
de aula.
Cada grupo falará de um esporte
diferente (escolhido pela
professora em aula).

Assuntos a serem abordados:
1. Falar sobre a
história/curiosidade desse esporte;
2. Atletas que praticam esse
esporte;
3. Qual é o melhor local e época
do ano para se praticar;
4. Quais são os riscos na prática
desse esporte;
5. Quais são os objetos e itens de
segurança necessários para a
prática dele.

Atividade interdisciplinar com educação física.

Data de envio do trabalho:
O trabalho deverá ser enviado  em power point
(inglês e português) no E-CLASS até a data
17/02/2023.

Data de apresentação:
Os grupos se apresentarão em sala de aula
(em inglês) no dia 22/03 ou 24/03(dependendo
do dia em que cada turma tem aula).

Os alunos poderão ir com roupas temáticas
(relacionadas ao esporte apresentado pelo grupo).

A nota será composta pelos seguintes critérios:
3,0 - Envolvimento na confecção do trabalho ao
longo das aulas.
3,0 - A aparência do trabalho final.
4,0 - Apresentação em inglês no dia designado.

AV2 28/03 10,00
Can/ Can't
Could / Couldn´t
Musical instruments

Prova individual e sem consulta.

RECURSOS Plataforma E-Class



MATEMÁTICA

ATIVIDADE AVALIATIVA
(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

28/02

Simulado

5,0

5,0

Geometria

Conhecimentos
adquiridos.

A atividade será feita em grupos.
Cada grupo deverá elaborar uma
geometria diferente.

Cada grupo irá iniciar  o trabalho com a
utilização do compasso, réguas e
esquadros.

A atividade será realizada em papel
canson e fixada em sala.
Será avaliado:
-Criação do trabalho.
-Aparência e apresentação.
-Participação da equipe.
-Conceitos aplicados na elaboração da
Arte Geométrica.

AV2

23/03
10

Números, Construções
Geométricas e
Números Inteiros

Atividade Avaliativa com 10 questões.

PRODUTIVIDADE

No decorrer
do bimestre 10 Caderno/ Livro didático Atividades avaliadas periodicamente

pelo professor.

RECURSOS

Plataforma E-Class; 
Vídeo-aulas; 
Conteúdos, conceitos e explicações; 
Comentários e orientações; 
Padlet; 
Sala Maker (para o trabalho interdisciplinar). 



HISTÓRIA

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Trabalho de
Pesquisa

13.02 a 24.02

10,0 Capítulo 01: Origem e
expansão do islamismo

Trabalho de Pesquisa (Individual): os alunos
deverão realizar uma pesquisa sobre as
influências do islamismo/cultura árabe em
diversos setores da sociedade brasileira (arte,
cultura, língua portuguesa etc.). Cada aluno
deverá escolher dois tópicos de pesquisa, que
serão disponibilizadas pelo professor em sala e no
E-class. Também serão disponibilizados links e
materiais que poderão ser utilizados para a
pesquisa. Na pesquisa, deve-se incluir uma
imagem e/ou desenho que represente os tópicos
escolhidos. Valor: 10,0.

Para que o trabalho receba nota máxima, os
seguintes requisitos deverão ser seguidos.

1. A pesquisa deve estar em harmonia com
o assunto escolhido.

2. Harmonia e coesão do texto. O texto
precisa estar bem escrito.

3. O trabalho deverá ser realizado de forma
manuscrita, numa folha de almaço, de
acordo com a seguinte organização:

a. Página 1: capa com o título
“Influências árabes e muçulmanas
no Brasil - Trabalho de História
(1o bimestre)

b. Página 2: texto da pesquisa. A
pesquisa deverá conter uma
página.

c. Página 3: imagem e/ou desenho
que represente os assuntos
escolhidos.

4. Ser entregue em sala de aula, na data
estabelecida pelo professor.

Nos casos abaixo, o aluno poderá ter diminuição
de sua nota:

1. Texto mal escrito (erros de português,
concordância, coesão). -0,5

2. Pesquisa incompleta (apenas um
assunto, texto com menos de uma
página). -3,0

3. Não possuir imagem e/ou desenho. -2,0
4. Estiver faltando o conteúdo requisitado

acima relacionado às páginas da folha
almaço. -1,0

5. Não for entregue em folha almaço. (Em
caso de não existir possibilidade do aluno
realizar seu trabalho em folha almaço, o
professor precisa ser notificado). -1,5



6. Não for manuscrito. O professor NÃO
receberá trabalhos que não forem
manuscritos.

7. Não ser entregue na data estabelecida.
Conforme o regimento escolar, nesse
caso, o aluno poderá entregar fora da
data, mas o trabalho valerá 70% da nota
original, tendo ainda que atender os
requisitos acima para obtenção da nota
máxima. Exceção para os casos de
atestado médico).

AV2

27/03

10,0

Capítulo 02:
Pág. 20-21
Pág. 22-24
Pág. 28
Pág. 34-35

Avaliação com dez questões objetivas e
dissertativas. Presencial e individual.

PRODUTIVIDADE
No decorrer
do bimestre 10,0 Capítulos 01, 02 e 03

Atividades realizadas durante as aulas (textos,
anotações, relatórios no caderno, atividades
individuais ou em grupo). Tarefas para casa
(trabalhos, leituras, pesquisas, exercícios e
relatórios), realização de exercícios do material
didático ao longo do bimestre.

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações.



CIÊNCIAS  

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

7º ano A: 24 e
27/02

7° ano B:22 e
27/02

7° C: 24 e 27/02 10.0

Cap. 1 Quanto Calor!
Medidas de
Temperatura,
Equilíbrio
Termodinâmico e
Condutores e
Isolantes térmicos.

Criação de um Mapa Mundi em trio:
Em sala de aula será reservado um
tempo para a confecção de um mapa
legendado em cartaz. Os alunos
deverão escolher 12 regiões do
planeta, que possuam diferentes
condições climáticas e
consequentemente diferenças de
temperatura. A legenda deve conter:
Nome da região;
Característica do tempo;
Sensação Térmica;
Vento;
Umidade;
Temperatura em Graus Celsius,
Fahrenheit e Kelvin (os cálculos devem
estar no caderno).
Os países selecionados devem estar
destacados por cor.
É orientado que o grupo se organize
antes da atividade, e estude as regiões
que irão escolher.

Critérios de avaliação
Desenvolvimento do mapa 4,0
Qualidade de apresentação 3,0
Legenda completa 2,0
Cálculos de temperatura no caderno
1,0

● O tempo em sala de aula (3
aulas) disponibilizado pelo
professor é suficiente para a
confecção do trabalho, não
sendo necessário que o grupo
se reúna pessoalmente fora da
escola.

AV2

24/03

10.0

Cap.1 e Cap.2
Poupando Esforços
Efeitos
socioambientais dos
avanços tecnológicos

Prova escrita

PRODUTIVIDADE

No decorrer do
bimestre 10.0 Cap. 1 e 2 Caderno e Livro

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



ENSINO RELIGIOSO

PRODUTIVIDADE

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Durante o
Bimestre 10.0 Unidade 1 - A chegada do

herói

Produtividades:
Atividades em sala de aula (textos, anotações e
relatórios no caderno, atividades individuais ou
em grupo);
Tarefas para casa (trabalhos, leituras, pesquisas,
exercícios e relatórios), realização de exercícios
do material didático ao longo do bimestre
referentes aos capítulos 1, 2, 3 e 4.

Os materiais serão vistados pelo professor
periodicamente.

A soma total da nota de todas as produtividades
é 10.0.
A não realização de uma (ou mais) atividade(s)
acarretará um desconto na nota final da
produtividade.

AV2 22/03 10.0

Capítulo 3 - Vitória no
deserto

Capítulo 4 - Grupo de Elite

Atividade Avaliativa com 10 questões.

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações - comentários e orientações



GEOGRAFIA 

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

7°ano A
23 e 27/02

7º ano B
23 e 27/02

7ºano C
16 e 23/02

10.0

Capítulo 1 – Aspectos
territoriais e
cartográficos do Brasil
(páginas 2 a 17). E
estudar os Mapas
mentais, power
points, e materiais
disponibilizados em
sala de aula e no
e-class

Atividade em Grupos  com consulta
(livro e caderno pessoal).
montagem de   mapas coloridos sobre
as fases de
Regionalizações do território  Brasileiro

observações :a escolha dos grupos
passará pelo critério do professor
em sala de aula ,alunos sem grupo
serão inseridos automaticamente
em grupos

Caso algum membro do grupo falte
nos dias da montagem e
apresentação final  da atividade
ficará sem nota.

Toda montagem, pintura , colagem e
escrita desta atividade será
realizada única e  exclusivamente
em sala de aula nos dias agendados
e com o auxílio do Professor.

podendo apenas cada membro do
grupo trazer o material para que seja
montado   todo  em sala

Cópias do colega ou feitas em casa
(0,0 pontos )

Os  mapas poderão ser desenhados
desde que represente fielmente a
região.
ou impressos para pintar.
mapas borrados ou ilegíveis
perdem ponto
mapas impressos  totalmente
coloridos ( 0,0) pontos

Atividades /Critérios de pontos

1 -Atividade   montagem de mapas  em
cartolina como nomes dos
participantes do grupo. legenda e título
de cada mapa em escrita legível ( 2
pontos)

2- mapa atual  da divisão regional
brasileira com seus estados capitais
em suas respectivas cores e nomes
(2 pontos);



3 - Mapa com todos os países da
américa do sul  e suas respectivas
cores e nomes e capitais
(2 pontos )

4 -Mapa  Identificando  os pontos
extremos do Brasil com  seus
respectivos nomes  e
(2 pontos)

5 - Mapa Identificando  a proposta os 4
“ Brasis” .suas respectivas Regiões
nomes e cores
( 2 pontos)

AV2
28/03

10.0

Capítulo 2 - Quadro
natural e
socioambiental do
Brasil - parte 1
(páginas 18 a 37)
Capítulo 3 - Quadro
natural e
socioambiental do
Brasil - parte 2
(páginas 38 a 56) E
estudar os Mapas
mentais, power
points, e materiais
disponibilizados em
sala de aula e no
e-class.

Atividade Avaliativa individual , sem
consulta e com 10 questões

PRODUTIVIDADE Prazo  final 24/03 10.0

Atividades do livro
Exercícios dos
capítulos 1 ao 3
(1 pontos  para
cada capítulo)

Meu caderno de
mapas: (7pontos)
Capítulo

2 - Quadro natural e
socioambiental do
Brasil - parte 1
(páginas 18 a 37)

Capítulo 3 - Quadro
natural e
socioambiental do
Brasil - parte 2
(páginas 38 a 56)

Fazer um caderno com o mapa do
Brasil de acordo com suas
características naturais:

● Relevo (página 23),
● hidrografia (página 28),
● Clima (página 38) e
● Vegetação (página 41).

E colocar as características de cada
região da cada um dos 4 mapas.

Critérios:
1 - Desenhar todos os 4 mapas
(2 pontos)

2 - Colocar as principais
características de cada região de cada
mapa (4 pontos)



3 - Fazer em papel sulfite tamanho
A4 com uma capa com o título do
trabalho (1 ponto)

Data Entrega 27/03 (em sala de aula
para o professor)

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações


