COLÉGIO ADVENTISTA DE SOROCABA

Sistemática de Atividades Avaliativas – 7º MB
Profª Bianca Maria Branco Dias

ARTE
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

Durante o
bimestre

TD1 – Tarefas diárias

10

Arte Africana, Arte Colonial Brasileira, Folclore é
Arte.

CIÊNCIAS

Profª Jéssica Soares Muniz

Data

Tipo de Avaliação

Peso

31/08

TB1 - Trabalho

10

Capítulo 8 – Comunicação nos ecossistemas

08/09

PR1- Prova

10

Capítulo 7- Inter-relação entre os seres vivos
Capítulo 8 – Comunicação nos ecossistemas

Onde encontrar? Como fazer?
Individualmente o aluno deverá escolher um dos biomas
brasileiros e construir uma maquete desse bioma (colocar
a vegetação característica e animais). Não use isopor.
Faça de materiais que podem ser reciclados.
Entregue também juntamente com a maquete, um folheto
informativo sobre as principais características (clima, tipo
de vegetação, localização, animais) do bioma que você
escolheu.
Livro didático
Anotações do Caderno
Slides

Durante o
bimestre

AT1 – Atividades do
livro didático e caderno

Durante o
bimestre

AV1 – Listas de
exercícios portal CPB

5

5

Objetos de conhecimento

Capítulo 7- Inter-relação entre os seres vivos
Capítulo 8 – Comunicação nos ecossistemas
(Parte 1)
Capítulo 9 - Comunicação nos ecossistemas
(Parte 2)
Capítulo 7- Inter-relação entre os seres vivos
Capítulo 8 – Comunicação nos ecossistemas
(Parte 1)
Capítulo 9 - Comunicação nos ecossistemas
(Parte 2)

EDUCAÇÃO FÍSICA

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.

Livro didático
Slides
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. Kleber Francisco Oliveira

Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

19/08

AT1 - Nota de Atividade
1

5

Brincadeiras e Jogos: Jogos Populares pelo Brasil

16/09

AT2 - Nota de Atividade
2

5

Práticas corporais de aventura urbana

Data

Tipo de Avaliação

23/08

PR1 - Prova

13/09

AT1 – Passa ou
Repassa

3

Durante o
bimestre

TD1 – Tarefas

4

ENSINO RELIGIOSO
Peso
3

Objetos de conhecimento
Unidade 3 do livro didático, capítulos:
09 – Metamorfose Espiritual
10 – Chance para os rejeitados

Unidade 3 do livro didático, capítulos:
11 – Mudança inacreditável
12 – Tocando o intocável

Atividades do livro didático, tarefas de casa,
participação e outras atividades em sala
relacionadas ao conteúdo daunidade 3 do livro
didático

Onde encontrar? Como fazer?
Como será realizado:
Passo 1: O professor aplicar durante aula prática, alguns
jogos populares pelo Brasil.
Passo 2: O professor irá dividir a sala em pequenos
grupos. Os grupos deverão recriar os jogos populares do
Brasil com novas regras.
Critérios avaliativos:
- Criatividade do grupo durante a apresentação do jogo:
3,0 pontos;
- Respeitar a apresentação dos demais grupos: 2,0
pontos.
Como será realizado:
Passo 1: O professor irá apresentar a modalidade
slackline durante a aula de Educação Física.
Passo 2: os alunos deverão participar ativamente da
atividade e identificar alguns riscos durante a prática da
modalidade.
Critérios avaliativos:
- Participação ativa na atividade: 3,0 pontos;
- Participar do bate-papo após a atividade: 2,0 pontos.

Prof. Matheus Fernandes Leal
Onde encontrar? Como fazer?
Capítulos 09 e 10 da unidade 3 do livro didático, caderno e
atividades resolvidas. Os alunos deverão revisar todo o
conteúdo aprendido e responder as questões propostas.
Capítulos 11 e 12 da unidade 3 do livro didático, caderno e
atividades resolvidas.
Os alunos deverão se dividir em 6 grupos 7 pessoas. Em
sala de aula, o professor projetará no quadro a pergunta a
ser respondida. A partir daí os grupos terão 1 minuto para
formular a resposta. Após esse tempo será feito um sorteio
para definir qual grupo deverá responder àquela pergunta.
Cada grupo poderá “Passar” a pergunta apenas 1 vez, e a
pergunta será aberta a qualquer grupo que deseje
responder. Caso nenhum dos outros grupos queira
responder à pergunta passada, ela será repassada ao
grupo, que deverá tentar respondê-la.
Cada resposta correta valerá 0,75 pontos, e cada grupo
terá a oportunidade de responder a 5 perguntas.
As atividades do livro didático se encontram no final de
cada capítulo. As tarefas de casa devem ser anotadas,
respondidas, e adicionalmente, postadas no E-CLASS
pelo aluno.

ESPANHOL
Data

Tipo de Avaliação

Peso

Durante o
bimestre

AV1 – Listas CPB

10

Prof.ª Elaine Pereira Santana

Objetos de conhecimento
Mis entretenimientos/Género textual:
Cartel/Parque de diversión/Acentuación
gráfica/Interpretación de texto/Mis rincones
favoritos/Género textual: Instrucción de
juego/Muebles y utensilios de una casa/Algunos
verbos irregulares.

GEOGRAFIA
Data

Tipo de Avaliação

Peso

12/08

AT1 – Atividade
avaliativa

3

22/08

22 a 29/08

02/09

AT2 - Atividades da
apostila

AV1 – Lista de
Exercícios

PR1 – Prova

4

3

10

Onde encontrar? Como fazer?
Livro Língua Espanhola 7 – Capítulos 5 e 6.

Prof.ª Carla Neandra Leal

Objetos de conhecimento

A cidade
Região Norte – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Economia e transportes
Geopolítica e turismo
Região Nordeste – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Urbanização e economia
Atividades econômicas atuais
Transporte e turismo
Região Norte – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Economia e transportes
Geopolítica e turismo
Região Nordeste – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Urbanização e economia
Atividades econômicas atuais
Transporte e turismo
Região Norte – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Economia e transportes
Geopolítica e turismo

Onde encontrar? Como fazer?
Capítulo 6 – Espaço Urbano
Os alunos devem copiar as perguntas da página 42 da
apostila do 2º bimestre em uma folha separada e
respondê-las em uma folha separada com nome completo
e a turma a qual pertence para entregar na data
correspondente a atividade.
Capítulo 7 – Região Norte
Capítulo 8 – Região Nordeste
As atividades da apostila serão realizadas semanalmente
durante as aulas e finalizadas no dia 22/08.

OBS: Conteúdo do 2º e 3º bimestre serão avaliados.

Capítulo 7 – Região Norte
Capítulo 8 – Região Nordeste
A lista de exercícios estará disponível no portal CPB
durante uma semana do dia 22/08 a 29/08.
OBS: Conteúdo do 2º e 3º bimestre serão avaliados.

Capítulo 7 – Região Norte
Capítulo 8 – Região Nordeste
Capítulo 9 - Região Centro-Oeste

Região Nordeste – localização geográfica e
regionalização
Ocupação e demografia
Urbanização e economia
Atividades econômicas atuais
Transporte e turismo
Região Centro-Oeste – localização geográfica e
regionalização
Ocupação
Demografia

GRAMÁTICA

Os conteúdos avaliados serão encontrados na apostila e
anotações no caderno durante as aulas.
OBS: O conteúdo avaliado na prova é referente ao
conteúdo trabalhado em sala de aula.

Prof.ª Lucélia Camargo Sare

Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

19/08

TB1 - Trabalho

5

Linguagem Normativa

01/09

AT1 - Atividade

2

Livro Paradidático: Na rota do perigo

15/09

PR1 - Prova

10

Interpretação de texto; Coesão referencial;
Modalizadores do discurso; Coesão lexical e
Acentos diferenciais.

Durante o
bimestre

AT2 - Atividades de sala
e de casa

3

HISTÓRIA

Prof. Jonathas Silva Oliveira

Data

Tipo de Avaliação

Peso

29/08

AT1 – Trabalho
Bimestral para casa

5

Onde encontrar? Como fazer?
Capítulo 8 e 9 do livro didático
Internet e livros
Trabalho individual. O aluno reproduzirá (em maquete ou
desenho) um engenho de açúcar da sociedade brasileira

Exercícios da apostila ou caderno que serão
solicitados como tarefa de casa.
Objetos de conhecimento
Trabalho sobre a América portuguesa e a
sociedade do açúcar no Brasil

Onde encontrar? Como fazer?
Apostila, pág. 6, 9 e 11
O aluno deverá criar um jogo ou uma dinâmica, utilizando
a Linguagem Normativa, Expressões Verbais, Gestos e
Símbolos.
No dia da apresentação deverão demonstrar como se joga,
dar as comandas e, se possível, desenvolver a atividade
preparada com a turma.
A apresentação poderá ser através de slides, vídeos ou
criar o jogo com materiais diversos. Use sua criatividade!
Critérios avaliativos:
Atendeu ao solicitado - 3,0
Gestão do tempo durante a apresentação - 1,0
Entregou no prazo – 1,0
O livro está disponível na lista de aquisição dos pais.
O aluno deverá ler o livro até 29/08 e, em sala de aula,
neste dia, irão formar duplas para elaborarem duas
perguntas com as respectivas respostas sobre o livro. No
dia da apresentação (01/09), através de sorteios feito pela
professora, cada dupla responderá a pergunta que outra
dupla elaborou.
Páginas 19 a 21; 32 e 33; 43 e 44; 58 da apostila.
Atividades/anotações do caderno.
Apostila ou caderno.
Realizar as atividades solicitadas pela professora e
entregar no prazo determinado.

(séc. XVI a XIX). Enviar a foto ou link do trabalho via ECLASS no roteiro de 29/08 a 05/09.

Capítulo 7 – Colonização espanhola na América
Capítulo 8 – Colonização da América portuguesa

16/09

PR1 – Prova

10

Durante o
bimestre

AV1 – Listas de
exercícios

5

Data

Tipo de Avaliação

Peso

17/08

AT1 – Prova de verbos

14/09
Durante o
Bimestre

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

7
3

Durante o
Bimestre
Durante o
Bimestre

AV1 - Listas CPB

4

Lista de verbos regulares e irregulares.
Comprehension; Numbers (cardinal and ordinal);
Simple Past; Pronouns.
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; Numbers (cardinal and ordinal);
Simple Past; Pronouns.

3

Tarefa de casa e atividades em sala de aula.

Capítulos 7, 8 e 9 da apostila didática e Livro
Paradidático “Sócrates o garoto curioso”

INGLÊS

AT3 – Atividades
escritas e orais

3

Prof. Rodinei Junior Vieira

Objetos de conhecimento

MATEMÁTICA
Data

Tipo de Avaliação

Peso

16/08

AT1 – Resolução de
exercícios

4

20/09

PR1 – Prova

10

Durante o
bimestre

AV1 – Listas CPB

4

Durante o
bimestre

AT2 – Tarefas de
casa/classe e Tutoriar

2

Critérios avaliativos: Relação com o conteúdo proposto
(3,0) e estética do trabalho (2,0)
Apostila didática: p. 2 a 38
Listas de exercícios
Caderno do aluno
Portal CPB e Livro paradidático

Objetos de conhecimento
Capítulo 5 do livro didático do 2º bimestre
Equações
Capítulo 6 – Círculo e circunferência;
Capítulo 7 – área de figuras planas
Capítulo 8 – Regra de três
Equações de 1º grau; Círculo e circunferência;
Volume e unidades de medidas de volume;
Triângulos e retângulos; Grandezas e
proporcionalidade.
Equações de 1º grau; Círculo e circunferência;
Volume e unidades de medidas de volume;
Triângulos e retângulos; Grandezas e
proporcionalidade.

REDAÇÃO

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.ª Nalva Cristina Barostichi
Onde encontrar? Como fazer?
Individualmente, o aluno realizará uma lista de exercícios.
Estudar através dos exercícios realizados no Capítulo 5 do
livro didático do 2º bimestre – p. 38 – 46 e através dos
exercícios do Tutoriar.
Livro didático do 3º bimestre.
Listas CPB
Tutoriar
Capítulo 5 do livro didático 2 - p. 38 – 46
Capítulo 6, 7 e 8 do livro didático 3 - p. 2 - 44
Atividades no Caderno
As listas estão disponíveis no portal CPB
Caderno de Exercícios Tutoriar – O Aluno deverá resolver
e corrigir no www.tutoriar.com todos os exercícios das
páginas 20 até 44 durante o bimestre, e mostrar os
exercícios feitos durante as aulas, o Tutoriar deve estar
com o aluno em todas as aulas.

Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens

Data

Tipo de Avaliação

Peso

Objetos de conhecimento

31/08

RD1 – Redação

6

Código

Durante o
bimestre

TD1 – Tarefas diárias

4

Norma, regra, estatuto e código.

Onde encontrar? Como fazer?
O aluno desenvolverá um texto proposto pela professora,
aplicando as características do gênero cobrado e
trabalhado em sala de aula.
A produção será realizada na sala de aula, em grupo, por
isso o aluno deverá estar presente no dia em questão.
Textos e atividades de interpretação realizados em sala
durante o bimestre.

