COLÉGIO ADVENTISTA DE SOROCABA

Sistemática de Atividades Avaliativas – 9º MB
Profª Bianca Maria Branco Dias

Arte
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

Durante o
bimestre

TD1 – Tarefas diárias

10

Fase moderna: De 1900 a 1950

Educação Física
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

17/08

AT1 - Nota de
Atividade 1

5

Esportes de Invasão: handebol

14/09

AT2 - Nota de
Atividade 2

5

Esportes com rede: voleibol

Onde encontrar? Como fazer?
Atividades do livro realizadas durante o bimestre serão
conferidas ao longo do bimestre, os pontos serão
distribuídos pela quantidade de páginas feitas. Algumas
dessas atividades serão solicitadas em folhas/cartazes para
exposição.
Prof. Kleber Francisco Oliveira
Onde encontrar? Como fazer?
Como será realizado:
Passo 1: O professor fará uma introdução sobre as posições
da modalidade do handebol.
Passo 2: Haverá divisão de equipes com 7 jogadores e cada
aluno deverá identificar a posição quando jogar a partida e
relatar regras básicas da modalidade. O professor utilizará
de uma planilha para as anotações durante a atividade.
Critérios avaliativos:
- Identificar as posições do handebol durante o jogo: 3,0
pontos;
- Identificar as regras básicas do handebol: 2,0 pontos.
Como será realizado:
Passo 1: O professor mostrará algumas anotações das
regras durante a prática das modalidades.
Passo 2: haverá divisão de equipes e jogos de voleibol.
Durante os jogos os alunos deverão vivenciar o papel de
árbitro da partida e realizar as devidas anotações, inclusive
o rodízio 6x0.
Critérios avaliativos:
- Participação ativa na atividade: 3,0 pontos;

- Arbitrar o jogo e anotações dele corretamente: 2,0
pontos.
Prof. Daniel Hidalgo Lima

Ensino Religioso
Data

22/08

12/09-16/09

16/09-23/09

Tipo de Avaliação

PR1 - Prova Individual

MA1 - Gincana em
grupos

MA2 - Autoavaliação

Peso

Objetos de conhecimento

10

Nossa saúde e a relação com Deus.
O fruto do Espírito

10

10

Livro paradidático: “Um Passo a mais”.
Editora CPB.
Santificação e perfeição.
Como ser um vencedor na vida e diante de
Deus?

Autoavaliar
Qualidade do seminário do próprio grupo.
Contribuição individual para o grupo durante
o bimestre.
Participação individual e atenção às aulas.

Espanhol
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Durante o
bimestre

AV1 – Listas CPB

10

Objetos de conhecimento
Interpretación de texto/Donde
hospedarse/Reportaje/El modo Subjuntivo/La
computadora y sus nuevos lenguajes/El
nanocuento o nanorrelato/El modo Imperativo

Tipo de Avaliação

Peso

O assunto abordado nessa prova pode ser encontrado nos
capítulos 9 e 10 do livro didático. Também serão utilizados
textos Bíblicos que devem ser anotados pelos alunos
durante as aulas.
A gincana contará com 2 partes: a primeira será a realização
de atividades em grupo. A segunda parte será a de
perguntas e respostas. O conteúdo da gincana será
referente aos capítulos 11 e 12 do livro de Ensino Religioso
e ao livro paradidático “Um passo a mais”. Os alunos podem
pegar o livro na biblioteca ou adquiri-lo. Caso pretendam
pegar da biblioteca, não deixar para a última hora para evitar
imprevistos.
A autoavaliação será feita através de um questionário no
CPB-Prova.
Cada aluno deve responder às questões individuais e sobre
o grupo e atribuir uma nota para si.
A nota será discutida com o professor, posteriormente o
aluno poderá fazer ajustes após o feedback do professor.
Profª Elaine Pereira Santana
Onde encontrar? Como fazer?
Livro Língua Espanhola 9 – Capítulos 5 e 6.

Profª Jessica Soares Muniz

Física
Data

Onde encontrar? Como fazer?

Objetos de conhecimento

01/09

AT1- Seminário

5

Capítulo 13 - Radiação.

08/09

PR1- Prova

10

Capítulo 13 - Eletricidade, magnetismo e
radiação.

Onde encontrar? Como fazer?
Apresentação de seminário em grupo sobre assuntos
relacionados a radiação. Os alunos deverão elaborar em
power point a apresentação. Todos do grupo devem
apresentar.
Os temas serão sorteados em sala de aula pela professora.
Livro didático
Anotações do Caderno
Slides
Livro didático
Slides

Durante o
bimestre

AT2 – Atividades do
livro didático e
caderno

Durante o
bimestre

AV1 – listas de
exercícios portal CPB

3

Capítulo 13 - Eletricidade, magnetismo e
radiação.
Capítulo 14 - Ondas
Capítulo 13 - Eletricidade, magnetismo e
radiação.
Capítulo 14 - Ondas

2

Geografia

Caderno
Mais informações durante a aula
Livro didático
Slides e exercícios extras.
Caderno.
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os
exercícios referente aos conteúdos passados.
Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro

Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

Onde encontrar? Como fazer?

12/09

PR1 - Prova

6

Ásia: aspectos demográficos, econômicos e
geopolítica

Cap. 8 – Ásia: aspectos demográficos e econômicos
Cap. 9 – Ásia: geopolítica
Anotações de caderno e listas CPB.
Cap. 7 – Ásia: aspectos naturais - Localização Regionalização - Estrutura geológica - Relevo - Hidrografia
- Clima - Vegetação - Ocupação da Ásia
Cap. 8 – Ásia: aspectos demográficos e econômicos
Cap. 9 – Ásia: geopolítica
Anotações de caderno.
Profª Giovana Cesar C. de Oliveira

Durante o
bimestre

AV1 - Listas CPB

4

Ásia: aspectos naturais - Localização Regionalização - Estrutura geológica - Relevo
- Hidrografia - Clima - Vegetação –
Ocupação da Ásia: aspectos demográficos,
econômicos e geopolítica

Gramática
Data

Enviar até 22/08

Tipo de Avaliação

AT1 - Podcast

Peso

10

Objetos de conhecimento

• Escola literária de “Os Lusíadas”;
• Biografia de Luís Vaz de Camões;
• Estrutura da produção “Os Lusíadas”;
Literatura “Os Lusíadas”.

12/08

PR1 - Prova.

7

Crônica, intertextualidade e verbos
pronominais.

09/09

PR2 - Prova.

7

Conto e oração subordinada adjetiva.

AV1 - Exercícios
semanais – CPB.

6

Crônica reflexiva e jornalística; Oração
subordinada adjetiva; Intertextualidade;
Verbos pronominais; e Conto.

Durante o
bimestre

Tipo de Avaliação

Peso

Vocês devem formar grupos de, no máximo, 4 pessoas.
Estudem o paradidático, pesquisem curiosidades, leiam
sobre a escola literária e busquem informações sobre o
autor. Depois que vocês reunirem essas informações,
selecionem os principais conteúdos e criem um podcast de
2-5 minutos sobre “Os Lusíadas”.
Enviar
o
áudio
para
o
e-mail:
giovana.castanho@educadventista.org
Colocar nome e série no e-mail!
Livro: Unidade 3. Questões retiradas do PAAEB, Prova
Brasil, SAAEB, ENEM, etc.
Livro: Unidade 3. Questões retiradas do PAAEB, Prova
Brasil, SAAEB, ENEM, etc.
Listas de exercícios postadas na CPB sobre os conteúdos
trabalhados em sala de aula.
Prof. Jonathas Silva Oliveira

História
Data

Onde encontrar? Como fazer?

Objetos de conhecimento

Onde encontrar? Como fazer?
Capítulo 10 e 11 da apostila didática
Internet, livros e caderno do aluno

29/08

AT1 – Trabalho
bimestral em grupo

5

Trabalho sobre a cultura brasileira entre as
décadas de 1960 a 1980

14/09

PR1 – Atividade
Avaliativa Bimestral

10

Durante o
bimestre

AV1 – Listas de
exercícios

5

Capítulo 8 – “Política e sociedade na América
Latina do século XX”
Capítulo 9 – “África, Ásia e Oriente Médio
após o fim da Segunda Guerra”
Capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro didático

Data

Tipo de Avaliação

Peso

19/08

AT1 – Prova de
verbos

3

Lista de verbos regulares e irregulares.

7
12/09

PR1 - Prova Bimestral
AT2 – Trabalho de
Interpretação e
questões gramaticais

Durante o
Bimestre
Durante o
Bimestre

Objetos de conhecimento

AV1 - Listas CPB

4

Comprehension; Present Perfect; Pronouns;
Present Perfect x Simple Past.
Realização do Trabalho de Inglês abordando
os assuntos do bimestre como apoio ao livro
didático. Essa atividade será realizada
majoritariamente na sala de aula.
Comprehension; Present Perfect; Pronouns;
Present Perfect x Simple Past.

AT3 – Atividades
escritas e orais

3

Tarefa de casa e atividades em sala de aula.

3

Matemática
Data

Até
22/08

Tipo de Avaliação

TB1 – Trabalho

Peso

3

Portal CPB
Prof. Rodinei Júnior Vieira

Inglês

Durante o
Bimestre

Trabalho em grupo sobre a cultura brasileira entre as
décadas de 1960 a 1980. Cada grupo fará um seminário (em
vídeo – 10 min. no máximo) com análise de uma música do
período mencionado. Combinaremos em sala para que não
repita temas. Enviar o link via E-CLASS no roteiro do dia
29/08 até o dia 05/09. (Todos os integrantes do grupo devem
aparecer e participar do vídeo e enviar o link).
Critérios avaliativos: Domínio de conteúdo, elaboração,
estética, envio do link, organização e tempo utilizado.
Livro didático: p. 160 a 197
Listas CPB
Caderno do aluno

Onde encontrar? Como fazer?
Lista disponível na Plataforma E-class de 1º/08/22.
Obs.: É a mesma lista enviada anteriormente.
Livro Didático – Unit 3 (chapter 5 and chapter 6); Caderno e
apresentações em PPT disponibilizadas no E-class.
Imprimir o trabalho disponível para download no E-class do
dia 1º/08/22. A atividade será realizada com
acompanhamento do professor.
Obs.: Não precisa imprimir colorido.
Quatro listas que deverão ser realizadas ao longo do
bimestre de forma on-line na Plataforma E-class. Cada lista
tem um prazo de uma semana para a sua conclusão.
Acompanhamento durante o bimestre.
Prof. Rodnei Leite de Barros

Objetos de conhecimento

Trabalho sobre o IMPA e o matemático Elon
Lages Lima.

Onde encontrar? Como fazer?
História básica do Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(IMPA) e do matemático Elon Lages Lima.que foi um de seus
diretores.
Será cobrado uma avaliação de múltipla escolha no CPBProva onde cada aluno poderá usar um resumo manuscrito
próprio de sua autoria. O resumo deverá ser apresentado ao
professor. Não será permitido nada impresso, salvo imagem
do IMPA ou do matemático Elon Lages Lima.

Até
12/09

TB2 – Trabalho

4,5

Trabalho sobre equações do 1º grau e
algumas aplicações.

Até:
12/09

PA1

0,5

Caderno de Exercícios – Tutoriar.

Durante o
bimestre

AV1 – Listas CPB
prova

4

LISTAS CPB-PROVA
Estatística – Mod01;
Análise Combinatória – Mod02;
Probabilidade – Mod03.

Durante o
bimestre

AT1 – Verificação de
Aprendizagem

18

Verificação de Aprendizagem
• Estatística – Mod01;
• Análise Combinatória – Mod02;
Probabilidade – Mod03.

Quando estiver fazendo a atividade no CPB-Prova, não é
permitido consulta a qualquer outro material além do próprio
resumo e não é permitido o compartilhamento das respostas.
Este trabalho tem como objetivo conhecer e aprofundar as
bases do que iremos estudar.
O professor passará o trabalho impresso e explicará o que
deve ser feito. O aluno deverá seguir as instruções contidas
no trabalho.
O trabalho será entregue aos alunos até 22/08/2022 e o
aluno terá até 12/09/2022 para fazer o trabalho e devolver
ao professor.
O arquivo base contendo o trabalho será disponibilizado
também em pdf no E-CLASS no roteiro da semana após o
dia 22/08/2022.
Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no
www.tutoriar.com e enviar via E-CLASS os exercícios das
páginas: 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no
www.tutoriar.com TODOS os exercícios da página 17 até a
página 27 durante o bimestre, porém deverá enviar apenas
as páginas 21, 22, 23, 24, 25 e 26, via E-CLASS.
O professor poderá pedir para ver o caderno Tutoriar após o
dia 12/09/2022 e este deverá estar resolvido de acordo
orientações acima.
Listas Objetivas disponibilizadas semanalmente no CPBProva de acordo com os roteiros no E-CLASS.
As listas possuirão sempre 5 questões cada uma com 5
alternativas, sendo apenas 1 a correta e você terá 1 semana
para efetuá-la.
Minhas listas estarão sempre com o seguinte nome no CPBProva:
Roteiro da semana de 31/01 até 07/02 – Matemática
Mudando apenas as datas.
Darei um total de 5 listas nesse 2º bimestre onde cada lista
terá um valor de 0,8 ponto logo as 5 listas totalizarão 4,0
pontos no máximo.
A Verificação de Aprendizagem é uma forma dinâmica de
avaliação e diagnóstico para melhorar a aprendizagem. Ela
compreende atividades propostos pelo professor nas aulas.
Exercícios dissertativos, ou objetivos com resolução, feitos
em sala de aula com ou sem consulta de acordo com o que
o professor definir.
Essas verificações os alunos deverão resolver passo a
passo e entregar ao professor.

A verificação sempre é feita no momento das aulas.
A resolução é fundamental!!!
Se solicitado e for enviado sem a resolução, apenas com
respostas, não será aceito!
Acompanhamento da aprendizagem nas aulas.
O professor disponibilizará sempre a verificação de forma
clara e sempre o conteúdo avaliado terá sido estudado em
sala e discorrido pelo professor.
Serão 4 verificações cada uma valendo 4,5 pontos no
máximo.
Por se tratar de uma atividade dinâmica, o professor irá
marcando as verificações conforme o desenvolvimento da
turma.
Prof. Eduardo Guimarães Vieira

Química
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

Onde encontrar? Como fazer?

13/09

PR1 - Prova

10

Capítulo 7: Ligação iônica, covalente e
reações químicas.

15/09

AP1 – Relatório de
aula prática em
laboratório

5

Capítulo 7: Reações químicas.

Livro didático.
Atividade avaliativa com questões objetivas e dissertativas
A aula prática em laboratório será realizada de acordo com
as orientações do professor em sala de aula.

Durante o
Bimestre

AT1 - Trabalho:
Gameficação –
“QuimGame”

5

Capítulo 7: União dos átomos e as reações
químicas.

Redação
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

10/08

AV1 - Produção
textual

2

Crônica jornalística e reflexiva

24/08

AV2 - Produção
textual

2

Conto

31/08

SE1 - Seminário

5

Análise livro paradidático do bimestre: Os
lusíadas em HQ –Fido Nesti

De acordo com a orientação do professor a sala será dividida
em grupos. Cada grupo ficará responsável por criar de 8 a
10 perguntas para o restante da sala. As questões deverão
ser projetadas e cada grupo deverá usar sua criatividade na
realização do “QUIMGAME”. Entretanto, cada grupo deverá
entregar previamente ao professor suas ideias de como o
jogo será realizado.
Profª Milena de Moraes Lencione Freitas
Onde encontrar? Como fazer?
Almanaque de textos unidade 3.
Conforme instruções da professora será elaborada crônica
no Almanaque de textos.
Almanaque de textos unidade 3.
Conforme instruções da professora será elaborado conto no
Almanaque de textos.
Livro paradidático – lista de material. Em grupos de 5
integrantes (no máximo), os alunos deverão elaborar uma
contextualização referente a um capítulo do livro
paradidático. Os capítulos serão definidos por sorteio em
aula. O roteiro da apresentação será disponibilizado na
plataforma E-class a partir de 15/08.
Almanaque de textos unidade 3.

14/09

AT1- Interpretação de
textos

1

Exercícios de interpretação de crônicas e
contos

Na data mencionada todos os exercícios da unidade deverão
estar respondidos conforme orientações da professora em
aula.

