
 

 

 

 

 

 

    

Roteiro 1  

 

Disciplina Data de 
envio 

Descrição da atividade 

 
Critérios 

 Referências 
 

Data de entrega 
 
 
 

Como a atividade deverá ser 
enviada? 

GEOGRAFIA 20/03/2020 ✓ Resolver a atividade 

avaliativa sobre clima, 

vegetais e densidade 

demográfica no CPB 

provas. 

✓ Será avaliado a 

compreensão dos 

conceitos zonas 

climáticas, 

distribuição dos 

grandes biomas, 

interpretação de 

mapas demográficos 

e dispersão 

populacional. 

 

Apostila sistema 

interativo. 

Módulo 3(unidade 1) 

Módulo 1 (unidade 2) 

     Até 23/03/2020 

(Não poderá acessar após 

esta data) 

Pelo portal da CPB.  

(É necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter acesso 

a essa atividade) 

Link para cadastro : 
https://cadastro.cpbedu.me/ 

BIOLOGIA  20/03/2020 ✓ Resolver a atividade 

avaliativa sobre os reinos 

Protista e Fungi. 

✓ Será avaliado a 

compreensão das 

características dos 

protozoários e 

fungos, e a presença 

e importância dos 

mesmos em nosso 

dia- a dia. 

 

Apostila sistema 

interativo páginas 

2,10 e 36 a 43. 

A atividade estará 

disponibilizada na próxima 

segunda-feira 

(23/03/2020) das 10h 

às11h20. 

Somente nesse dia e 

horário. 

Pelo portal da CPB.  

(É necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter acesso 

a essa atividade) 

Link para cadastro : 
https://cadastro.cpbedu.me/  

Roteiro de Atividades Avaliativas  
Turma: 2º Médio F 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  

https://cadastro.cpbedu.me/
https://cadastro.cpbedu.me/


Não será possível reabrir 

a atividade, uma vez que 

for encerrada. 

ED. FÍSICA 20/03/2020 ✓ Assistir a um jogo de 

vôlei e descreva o 

sistema 5X1 

✓ Em seguida descrever o 

posicionamento dos 

jogadores  

✓ As regras de rodízio 

✓ Os deslocamentos dos 

jogadores de acordo 

com a posição  

 

As anotações deverão 

ser digitadas e o 

conteúdo deve 

apresentar 

✓ Clareza 

✓ Análise correta do 

sistema 5X1. 

 

 

 

 

 

25/03/2020  

O material deverá ser enviado por 

e-mail em documento anexo.  

E-mail: marco.amarques@ucb.org.br 

 

 

(ao enviar o trabalho escreva no 

assunto “COASA 2ºEM) 

HISTÓRIA 20/03/2020 ✓ Resolver a atividade na 

plataforma CPB sobre 

iluminismo e 

nascimento dos 

Estados Unidos da 

América. 

 

✓ Será avaliado a 

compreensão dos 

conceitos do 

iluminismo e a origem 

dos EUA. 

Módulo 3 a 5 Até 23/03/2020 Pelo portal da CPB.  

(É necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter acesso 

a essa atividade) 

Link: https://cadastro.cpbedu.me/ 

RELIGIÃO 20/03/2020 ✓ Realizar uma pesquisa 

na bíblia sobre livre-

arbítrio  

✓ Registrar o texto e 

fazer um comentário 

sobre cada texto. 

✓ Os textos devem ser 

coerentes com a 

proposta livre-

arbítrio. 

✓ Os comentários 

devem ser 

registrados numa 

folha, manuscrito ou 

digitado. 

Bíblia 23/03/2020 A atividade deverá ser registrada 

no caderno. Não deve ser enviada. 

 

INGLÊS 20/03 ✓ Pesquisar e listar as 

características 

econômicas e culturais 

da Nova Zelândia 

✓ Será avaliado a 

habilidade de 

selecionar 

informações 

desejadas como 

objeto de pesquisa 

Utilizar a internet 

como fonte de 

informações do país 

 

Dicionário 

Até 25/03 A atividade será enviada através do 

site do colégio  

santoamaro.ea.org.br, faça seu login 

e clique no ícone “e-class” 

ou por e-mail: 

luciany.bosan@ucb.org.br 

 

Atenção: só é possível acessar o e-

class pelo site. Ele não aparece no 

aplicativo. 

 

mailto:marco.amarques@ucb.org.br
https://cadastro.cpbedu.me/


 

 

✓     

Resolver a lista on-line de 

review present perfect, 

simple past, present 

continuous  

✓ Será avaliada a 

habilidade de 

selecionar 

informações 

como objeto de 

pesquisa 

✓ Construir fatos e 

informações  

Apostila Sistema 

Interativo – página 02 

a 20 

Até 27/03 Pelo portal da CPB.  

Clique o ícone “serviço” e, em 

seguida, “CPB provas”  

 

(É necessário que o aluno esteja 

cadastrado no site para ter 

acesso a essa atividade) 

Link para cadastro: 

https://cadastro.cpbedu.me/ 

 

 

 

 


