
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 1º EM - manhã A 

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, debates e dinâmicas. Atividades realizadas durante o bimestre.  

07/06 TB1 - Trabalho 5 Releitura de uma obra de um dos períodos estudados em 
sala de aula.  

Escolher UM ARTISTA de UM dos períodos que foram 
estudados durante o bimestre: RENASCENTISMO, 
BARROCO, ROMANTISMO OU REALISMO e fazer 
uma apresentação do artista: VIDA E OBRA e fazer 
uma RELEITURA de uma de suas obras.  

Biologia Profª. Jessica Soares Oliveira 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
26/05 

 
PR1 – Prova 

 
10 

 
Ecologia: Bases da ecologia; Ciclos biogeoquímicos e 
relações ecológicas; Sucessões ecológicas; Desequilíbrio 
ambiental. 
 

Apostila 1, módulos 4 e 5. 
Apostila 2, módulos 1 e 2. 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
Mais informações durante as aulas. 

Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividades 
da apostila e 

caderno 
10 

Bases da ecologia; Ciclos biogeoquímicos e relações 
ecológicas; Sucessões ecológicas e biomas; Desequilíbrio 
ambiental; Citologia I; Citologia II. 

Apostila 1, módulos 4 e 5. 
Apostila 2, módulos 1,2,3 e 4. 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
O aluno deverá realizar as atividades propostas pela 
professora que estarão disponibilizadas no portal E-
CLASS. 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 – listas de 
exercícios portal 

CPB 
10 

Bases da ecologia; Ciclos biogeoquímicos e relações 
ecológicas; Sucessões ecológicas e biomas; Desequilíbrio 
ambiental; Citologia I; Citologia II. 

Apostila 1, módulos 4 e 5. 
Apostila 2, módulos 1,2,3 e 4. 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os 
exercícios referente aos conteúdos passados. 

Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 



Durante o 
bimestre 

AT1 - Nota de 
Atividade  

 
5 
 

Saúde: Obesidade 

Primeiramente o aluno deverá assistir o documentário 
sobre alimentação e hábitos de saúde. Segue o link 
abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=MUzOirAOWeI 
Posteriormente o aluno deverá criar (desenhar) uma 
charge que represente o assunto abordado no resumo 
do documentário: “Super Size Me”. Na charge o aluno 
deverá representar como a indústria alimentícia 
influencia em uma das maiores pandemias mundiais: A 
Obesidade. 
Após a conclusão da charge o aluno deverá postar a 
atividade no Eclass no Roteiro da semana do dia 26 de 
abril a 03 de maio. 
 

Durante o 
bimestre 

AT2 - Nota de 
Atividade  

5 Lutas pelo mundo 

O aluno deverá realizar uma pesquisa sobre um tipo de 
luta praticado ao redor do mundo. Posteriormente o 
aluno deverá criar um power point com 5 a 8 lâminas 
apresentando a luta e contendo os seguintes itens: 
1- A história da modalidade; 
2- Categorias da modalidade; 
3- Indumentárias e materiais da modalidade; 
4- Instituições (associações que regem a modalidade); 
5- Códigos e elementos táticos; 
6- Elementos técnicos e táticos; 
O aluno deverá postar os slides no Eclass no roteiro da 
semana do dia 31 de maio a 07 de junho para correção 
de forma legível. 

Ensino Religioso Prof. Daniel Hidalgo Lima 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

12/05 
AT1 - Atividade do 
livro paradidático 

5 
Atividade sobre o livro paradidático "Jogada de Craque" 
(Helbert Almeida, 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. 

02/06 PR1 - Prova  10 Unidade 2 da apostila 
Estudar pela apostila, anotações no caderno e textos 
bíblicos estudados em aula. 

11/06 
AT2 - Atividade da 
história de Jesus 

5 

Passagens da história de Jesus abordadas em sala de 
aula. Neste bimestre estudaremos o contexto histórico e o 
sentido teológico da primeira vinda de Cristo, seu 
nascimento e infância e o nascimento de João Batista. 

Cada aluno deverá produzir um material criativo livre 
sobre alguma das histórias estudadas. A bibliografia 
utilizada para a história de Jesus neste bimestre será o 
livro "O Libertador" (capítulos 10-18) e os evangelhos. 
Os trabalhos serão avaliados de acordo com a relação 
deles com o conteúdo estudado e a qualidade do 
trabalho em si. 
Tipos de trabalhos sugeridos: Lettering, mapa 
conceitual, poema, etc... 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzOirAOWeI


Espanhol Profª Elaine Santana 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

17/05 
 

TB1 - Trabalho: 
Culturas: 
- Maya 
-Inca 

-Azteca 
Sus mitos, 
creencias y 
costumbres. 

 

8 

Vídeo aulas sobre as culturas maya, inca e azteca. 
Seguem os links dos vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ddrPxnWxlSM 
https://www.youtube.com/watch?v=9yc4JIMcZQg 
https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs 
 

Em grupos de até quatro (4) integrantes, cada grupo irá 
escolher uma (1) cultura para pesquisar (Maya, Inca ou 
Azteca), com os seguintes critérios: 
1. Trabalho será dividido por parte escrita e 

apresentação = 4.0 + 4.0 = 8.0. Texto em espanhol e 
com referências bibliográficas. 

2. Trabalho deverá ser postado no roteiro de 17 a 24 de 
maio no E-class. 

A apresentação poderá ser em podcast, powerpoint ou 
vídeo. 

Durante o 
bimestre 

AV1 - Avaliação 
listas CPB   

10 

Módulos 3 y 4 
Interpretación de texto/Presente de indicativo verbos 
regulares e irregulares/ Verbos Reflexivos/ Estados de 
ánimo/ Cambios vocálicos en el Presente de Indicativo. 

Sistema Interativo – Língua Espanhola 1 

Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividades  2 

Módulos 3 y 4 
Interpretación de texto/Presente de indicativo verbos 
regulares e irregulares/ Verbos Reflexivos/ Estados de 
ánimo/ Cambios vocálicos en el Presente de Indicativo. 

Sistema Interativo – Língua Espanhola 1 

Física Profª Nalva Cristina Barostichi 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 10 
Aplicação dos movimentos; Vetores; e suas aplicações; 
Lançamento horizontal e oblíquo e Movimento circular. 

Apostila 1 – módulos 6; Apostila 2 - módulos 1,2 e 3. 
Slides e exercícios; 
Lista CPB. 

No decorrer do 
bimestre 

 

AT1 - Tarefas E-
class e atividades 
on-line (Nearpod) 

 

5 
Aplicação dos movimentos; Vetores; e suas aplicações; 
Lançamento horizontal e oblíquo e Movimento circular. 

 

Apostila 1 – módulos 2, 3, 4, 5 e 6. 
Slides e exercícios; 
Após o término da explicação, o aluno fará exercícios de 
aprofundamento (enviará as respostas pela plataforma E-
Class) ou Quizz on-line (Nearpod), visando um 
aproveitamento melhor do conteúdo e a verificação da 
aprendizagem.  

07/06/2021 
RL1 – Aula prática e 

relatório 
5 Lançamento horizontal e oblíquo 

Apostila 2 – módulo 2 
Slides e exercícios; 
O aluno irá construir uma catapulta, mostrar em vídeo o 
funcionamento da mesma, e explicar no vídeo os conceitos 
envolvidos, explicar os lançamentos horizontal e oblíquo, em 
seguida deverá anexar o vídeo no google drive ou youtube e 
enviar o link pela plataforma E-Class.  

Filosofia Profª Milena Lencione Marques Freitas 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

https://www.youtube.com/watch?v=ddrPxnWxlSM
https://www.youtube.com/watch?v=9yc4JIMcZQg
https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs


31/05 
a 

04/06 

AT1 – Atividade 
avaliativa 

10 Trabalho em redes sociais sobre a Filosofia Clássica Grega. 

Apostila módulo 4. 
Slides na plataforma e-class. 
Será desenvolvida uma breve análise sobre os conceitos 
gerais da Filosofia clássica grega e seus filósofos. A análise 
será publicada no Instagram em forma de storys, vídeos ou 
memes.  
Os critérios serão explicados pela professora em aula e o 
roteiro da atividade na plataforma e-class. O envio deverá ser 
no dia 31/05 a postagem nas redes sociais até o dia 04/06. 

24/05 
AT2 – Atividade 

avaliativa 
10 Mapa Mental: Filosofia pré-socrática 

Apostila módulo 4. 
Slides na plataforma e-class. 
O mapa mental será elaborado em aula, conforme instruções 
da professora e enviado para a plataforma e-class na mesma 
data. Envios posteriores sofrerão desconto na pontuação. 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

AV1 - Listas de 
exercícios  

10 

Módulo 1 – Geosfera. 
Módulo 2 – Climatologia. 
Módulo 3 – Biogeografia. 
Módulo 4 – Hidrografia. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

28/05 PR1 - Prova  10 

Módulo 1 – Geosfera. 
Módulo 2 – Climatologia. 
Módulo 3 – Biogeografia. 
Módulo 4 – Hidrografia. 

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? 

05/05 PR1 - Prova. 3.5 
Interpretação textual, coesão, coerência e 
intertextualidade. 

Apostila: Unidade 2 – Módulos 1 e 2. 

 
17/05 

 

AT1 - Análise 
gramatical. 

3.5 Regras gramaticais (módulo 4 e 5). 

A atividade consiste em escolher uma regra gramatical 
estudada entre os módulos 4 e 5 e torná-la acessível 
ao público do TikTok. 
Passos para realizar a atividade: 
(1) Escolha até 3 pessoas para formar o grupo. Não 
será permitido mais que isso! 
(2) Enviar para a professora os integrantes do grupo, 
por e-mail, até o dia 03/05.  
(3) Após a formação do grupo, escolham uma regra 
gramatical que esteja entre os módulos 4 e 5. 
(4) COM MUITA CRIATIVIDADE, criem um vídeo no 
TikTok explicando o conteúdo. 
(5) O vídeo deve ter NO MÁXIMO 1 minuto. 
(6) Vocês precisam enviar o vídeo para o e-mail da 
professora até o dia 17/05. 
(7) No e-mail, colocar os integrantes do grupo (apenas 



1 pessoa precisa enviar o vídeo). 
(8) E-mail da professora: 
giovana.castanho@educadventista.org.br 
Utilizem a criatividade, o humor, cores, sons... FAÇAM 
COM QUALIDADE! 

 
Semanalmente 

 

AV1 - Exercícios 
semanais – CPB. 

3 

As várias formas de se comunicar, tipos de textos, gênero 
discursivo, conceitos de texto, enunciação, discurso, 
coesão e coerência, intertextualidade, fonemas e 
morfologia. 

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? 

10/05 AT1 – CASE 5  CASE: Feudalismo na Europa 
Módulo 5 da apostila didática 
Internet e livros 

08/06 
PR1 – Atividade 

Avaliativa 
Bimestral 

10  

Módulo 1 – Monarquia e repúblicas romanas 
Módulo 2 – Império Romano 
Módulo 3 – Bárbaros e bizantinos 
Módulo 4 – O nascimento do mundo islâmico 
Módulo 5 – Feudalismo na Europa 

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

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 5  Módulos 1, 2, 3, 4 e 5 Listas no portal CPB 

Inglês Prof. Rodinei Junior Vieira 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
Bimestre 

AV1 - Listas CPB  10 
Comprehension; Adjective Pronouns, Possessive 
Pronouns; Genitive Case; Simple Past; Past Continuous    

Apostila CPB – Módulos 1 e 2 

Durante o 
Bimestre 

AT1 - Atividades 10 Tarefa de casa e de classe (via E-class). Acompanhamento durante o bimestre. 

Literatura Profª Milena Lencione Marques Freitas 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

SEMANAL 
MÊS DE MAIO 

AV1 – Listas CPB 10 
Períodos Literários, autores e obras de cada período e 
livro paradidático do bimestre: Minha vida de Menina de 
Helena Morley. 

Apostila módulo 1-3. 
Slides na plataforma e-class. 
Arquivo PDF. 
Livro paradidático. 

03/06 
 

AT1 – Análise 
literária 

10 
Análise Literária de livro paradidático:  
Iracema de José de Alencar 
 

Livro paradidático (PDF será disponibilizado na 
plataforma e-class). 
Análise será elaborada no caderno de análises, pasta, 
fichário ou digital e enviado para a professora na 
plataforma e-class na data marcada. Envios posteriores 
sofrerão desconto na pontuação. 

Matemática Prof. Rodnei Leite Barros 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 



Durante o 
bimestre 

PR1 – Prova 1 5,0 

Listas CPB-PROVA 
Sequência e progressão aritmética; 
Função quadrática; 
Função modular.  

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

Até 28/05 TB1 – Trabalho 1 2,5 Trabalho de história matemática 

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

Durante o 
bimestre 

AT1 – Atividade 1 10,0 Verificação de aprendizagem 

Exercícios que serão disponibilizados pelo professor 
através das plataformas E-CLASS, CPB-Prova ou 
Nearpod. A periodicidade será ao fim de cada aula ou a 
cada duas aulas ou seguindo os direcionamentos do 
professor e o aluno deverá fazer a atividade até o fim 
do período proposto pelo professor (geralmente até o 
fim do mesmo dia). 

Até 28/05 TB2 – Trabalho 2 2,5 
Trabalho de matemática 
Função do 2ºgrau 

Listas de exercícios sobre FUNÇÃO DO 2ºGRAU 
postado na plataforma CPB-Prova ou dissertativa. O 
professor irá definindo conformo a sequência das 
aulas.  
As orientações estarão disponibilizadas nos roteiros. 

Química Profª. Cecília Gutierrez 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

No decorrer do 
bimestre 

 
AV1 – Listas CPB 10 

Radioatividade; Classificação periódica dos elementos; 
Propriedades periódicas e aperiódicas; Ligações químicas; 
Polaridade e interações moleculares. 

Apostila 2 – módulos 1, 2, 3, 4 e 5. 
Slides e exercícios; 
Listas de exercícios disponibilizadas semanalmente no 
CPB provas, envolvendo todo o conteúdo estudado no 
bimestre. 

No decorrer do 
bimestre 

 

AT1 - Tarefas E-
class e atividades 
on-line (Nearpod) 

 

6 
Radioatividade; Classificação periódica dos elementos; 
Propriedades periódicas e aperiódicas; Ligações químicas; 
Polaridade e interações moleculares. 

Apostila 2 – módulos 1, 2, 3, 4 e 5. 
Slides e exercícios; 
Após o término da explicação, o aluno fará exercícios 
de aprofundamento (enviará as respostas pela 
plataforma E-Class) ou Quizz on-line (Nearpod), 
visando um aproveitamento melhor do conteúdo.  
 

17/05 
TB1 – Mapa 

mental 
4 Propriedades periódicas e aperiódicas. 

Apostila 2 – módulo 3. 
Slides e exercícios; 
Elaborar o mapa em folha branca (A4), na horizontal, 
manuscrito e bem colorido. O mapa deve conter 
informações sobre: Raio atômico, energia de ionização, 
afinidade eletrônica, eletronegatividade, 
eletropositividade, densidade absoluta, volume atômico 
e temperatura de fusão e ebulição (TF e TE). Enviar 



fotos com boa resolução através da plataforma E-
Class. 

Redação Profª Maria Aparecida Rocha Santana 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

14 e 15/4 SI1 - Simulado 2 Redação modelo ENEM – competências  Caderno do Aluno  

Durante o 

bimestre 

 

TA1 - Reescrita - 
interpretação - 

produção - redação 

 

4 

Redação modalidade ENEM - foco competência 5 - intervenção  Após o preenchimento das fichas do livro faça texto o aluno 
irá produzir tipos de textos com os gêneros estudados. Tudo 
será feito em sala de aula, juntamente com a professora 

Durante o 
bimestre 

 

AT1 - Fichas de 
atividades livro 

faça texto 
4 

Gêneros e seus domínios sociais de circulação 
EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando 
em conta seus funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em diversos campos de 
atuação social. 

Atividades nas fichas do livro faça texto -  
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 dos livros 

Sociologia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

Data 
Tipo de 

Avaliação 
Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Ao longo do 
bimestre 

AV1 - Listas de 
exercícios 

10 
Módulo 3 – As bases do pensamento sociológico. 
Módulo 4 – O Positivismo e sua influência no mundo. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

24/05 PR1 - Prova 10 
Módulo 3 – As bases do pensamento sociológico. 
Módulo 4 – O Positivismo e sua influência no mundo. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

 

 


