
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS- 2º Bimestre 2020 

TURMA: 41 

Viamão,02 de junho de 2020. 

Prezados pais, 

 As notas bimestrais serão definidas levando-se em conta a situação excepcional que 

passamos neste momento e nossa equipe docente montou um plano bastante coerente para que 

nenhum aluno fosse prejudicado. 

  Sabemos que a recuperação é um direito do educando e acontecerá apenas de forma 

presencial, após o retorno à unidade escolar para aqueles alunos que não alcançaram a média 

bimestral. Se a nota obtida na recuperação for maior que a média bimestral, prevalecerá a 

maior nota.  

 Abaixo estão as atividades que serão avaliadas. Algumas já foram realizadas em aulas 

presenciais e outras no e-classe e algumas serão realizadas ainda. 

 Se dentre as que já foram realizadas, falta para você realizar alguma é só conferir a 

abaixo a data, a disciplina e o título da aula. Pode procurar no e-class em: “Buscar aula”, ou pela 

data mesmo. 

 Onde está escrito “atividade avaliativa”, podem fazer uma leitura referente ao conteúdo 

descrito abaixo, antes do dia da atividade para realizar os exercícios com tranquilidade. 

Data Disciplina Conteúdo Valor 

16/03 Religião  

 Trabalho 

Atividade sobre versos bíblicos realizado em sala de aula. 

(avaliação realizada em período presencial) 

 

5.0 

04/05 Religião 

Trabalho 

Completar as páginas referente a história da 

transformação da água em suco de uva. Atividade postada 

no e-class, no dia 04/05, com o título: “Atividade 

referente a história”. 

 

2.5 

01/06 Religião 

Trabalho 

Completar as atividades das páginas 32 e 33 sobre a 

história de Paulo. 

Atividade postada no e-class no dia 01/06, com o título: 

“História da conversão de Paulo”. 

 

2.5 

17/06 Religião 

 

Atividade 

avaliativa 

Atividade referente a histórias bíblicas 

Páginas 22 até 33 (reler antes da atividade) 

(A atividade será postada no e-class no dia 17). 

 

10.0 

05/03 Português 

Trabalho 

Produção textual- gênero carta- já realizada em aula 

presencial. 

 

5.0 

31/03 Português  

Trabalho 

 

Projeto conectados – atividade postada no dia 31/03- na 

aula de português “Conectados”. 

2.5 



30/04 Português 

     Trabalho 

Atividades do livro. Aula postada no e-class no dia 30/04: 

com o título “Vocativo e palavras homófonas”. 

 

2.5 

16/06 Português  

Trabalho 

 

Interpretação textual que será postada no  

e-class neste dia. 

10.0 

 

19/06 

 

Português 

Atividade 

avaliativa 

 

Lista de exercícios postada no e-class sobre Ditados 

populares, sentido literal e figurado, uso do verbo ter 

(com e sem acento), palavras homófonas e pronomes 

pessoais e possessivos. 

 

10.0 

10/03 Matemática 

Trabalho 

Trabalho sobre simetria realizado em aula presencial. 

 

5.0 

12/03 Matemática  

 Avaliação em aula 

presencial 

Avaliação simetria e sólidos geométricos (realizada em 

aula presencial) 

 

10.0 

 

02/04 e 

06/04 

  Matemática 

   Trabalho 

Página 202 (atividade postada no dia 02/04, aula com o 

título “Matemática” e folhinha enviada no dia 06/04, aula 

com o título “ Atividades números romanos”. 

 

2,0 

14/04 e 

22/05 

 Matemática 

   Trabalho 

Atividades nas páginas 214 e 215 (atividade postada no dia 

14, com o título ”Números naturais”) e atividade em 

folhinha sobre gráficos, postada no dia 22/05, intitulda: “ 

Gráficos e tabelas”.  

 

3.0 

22/06 Matemática  

Atividade 

avaliativa 

Atividade avaliativa sobre valor absoluto, valor relativo, 

leitura de gráficos e tabelas, situações problemas 

envolvendo operações de adição e subtração. 

Multiplicação.  

 

(Será postado no e-class no dia 22). 

 

10.0 

17/03 História  

Trabalho 

Sobre coliseu 

 

Quem não 

conseguiu 

entregar, favor 

enviar para o e-

mail da 

professora. 

 

Solicitado em aula presencial.  Alguns já entregaram. 
Orientações do trabalho. 

Trabalho a ser realizado em casa: pesquisa sobre o 
Coliseu. 
1ªPágina- título da pesquisa: Coliseu. Escrever também 
nesta página o seu nome, turma e data. 
2ª página- Escrever onde fica localizado o Coliseu e por que 
recebeu este nome, para que ele era utilizado, qual era o seu 
tamanho e a capacidade de pessoas. Se quiser inserir outra 
informação que achar interessante fique a vontade. O texto 
deve ser escrito a mão. 
3ª página- Recortar e colar uma imagem do Coliseu, se não 
conseguir pode desenhar. 
Nas páginas 80 e 81 têm algumas informações que podem 
te ajudar na pesquisa. 

 

5.0 

23/04 História 

Trabalho 

Atividade: Revolução industrial – dia 23/04 postada no  

e-class. 

 

2.5 

30/04 História 

Trabalho 

Atividade online e no formato impresso, postado no  

e-class no dia 30/04. 

 

10.0 

28/05 História Atividade sobre Revolução industrial e aquecimento global, 2.5 



Trabalho postado no dia 28/05. 

 

25/06 História  

 

Atividade 

avaliativa 

     

Sociedades nômades e sociedades sedentárias. 

Páginas para ler antes da realização da atividade: 66, 68, 

70, 72, 75, 76,78, 80 e 82. 

(Será postada no e-class- CPB) 

 

10.0 

16/03 Geografia  

Trabalho 

Trabalho sobre regiões e estados brasileiros (feito em 

período de aula presencial).  

 

5.0 

28/04 

 

    Geografia 

Trabalho 

Atividade no livro sobre espaços urbanos e rurais. 

Aula postada com o título: “Quilombos e espaços rurais e 

urbanos”. 

 

  2.0 

05/05    Geografia 

     Trabalho 

Perguntas em folhinha.  Aula postada no e-class com o 

título: “Atividade de correção e revisão”. 

 

  2.0 

12/05 Geografia 

Atividade 

Atividade sobre profissões. Aula postada no e-class, com o 

título ” A importância do trabalho”. 

 

  1.0 

23/06     Geografia 

Atividade 

avaliativa 

A importância do trabalho, emprego e desemprego, 

páginas para estudar: 100 até 114. 

(Será postado no e-class a atividade no dia 23). 

 

10.0  

13/03 Ciências  

Avaliação em aula 

presencial. 

 

Avaliação em aula presencial- Pontos cardeais 10.0 

08/04 Ciências  

Trabalho 

Ambientes– atividade para ser realizada no livro, postada 

no e-class no dia 08/04. 

 

2.5 

 

15/04 Ciências 

Trabalho 

 Experiência do ar no solo- aula postada no dia 15/04, com 

o Título: “Ambientes”. 

 

2.5 

20/05 Ciências 

Trabalho 

Atividade de revisão sobre seres bióticos e abióticos e 

cadeia alimentar. Aula postada no dia 20/05 no e-class. 

 

5.0 

13/03 Arte 

Trabalho 

Trabalhos de pintura com guache realizado em sala de aula 

(borboletas, arco-íris), trabalho com cores primárias e 

secundárias. 

( Atividades realizadas em aulas presenciais) 

 

5.0 

08/05 Arte 

Trabalho 

 

Confecção cartão. Atividade postada no dia 08/05 

 

5.0 

15/05 Arte 

Trabalho 

Atividade com a técnica de policromia. (aula postada no dia 

15/05). 

 

5.0 

29/05 Arte 

Trabalho 

Confecção do corvo- páginas de recortes do livro de 

religião- aula postada no dia 29/05. 

 

5.0 

                        Parabéns pelo seu esforço!!!   Um grande abraço da professora Daiane! 


