
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 9º MB 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 
Data  Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento  Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

TD1 - Atividades 
diárias 

2 Atividades do livro de arte Atividades realizadas durante o bimestre 

19/04 TB1 - Trabalho 
 
3 
 

Complexo dos Passos da Paixão de 
Cristo de Antônio Francisco Lisboa 
(Aleijadinho). 

Ver página 24 do livro de arte para instruções. A atividade deve ser 
realizada no próprio livro. Utilizar recorte e colagem.  

03/05 TB2 – Trabalho 2 
Análise de uma das óperas de Carlos 
Gomes 

Ver página 27 do livro de arte para realizar a atividade.  

31/05 TB3 – Trabalho 3 
Releitura moderna de uma das obras de 
Almeida Júnior.  

Ver página 31 do livro de arte para realizar a atividade.  

Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
Durante o 
bimestre 

 
PE1 - Pesquisa  

 
4 

 
Atividade física e saúde 
Esteroides Anabolizantes e Estimulantes 
 

O aluno deverá realizar uma pesquisa sobre o Tema Proposto. A 
pesquisa deverá conter no mínimo 30 linhas.  
Segue site de apoio: 
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/anabolizantes.htm 
A pesquisa precisa conter: 

1- O que são esteroides anabolizantes; 
2- Como atuam os anabolizantes; 
3- Efeitos colaterais; 
4- Efeitos “positivos” 
5- Falar sobre 2 tipos de anabolizantes. 

O aluno deverá postar a atividade no Eclass de forma legível para a 
correção no Roteiro da semana do dia 26 de abril a 03 de maio. 

 
 

09/06 

 
 
 

AV1 - Lista CPB 
Provas  

 
 
6 

Esportes de marca: atletismo- 
lançamento de martelo;  
 Esportes de invasão: handebol e 
sistema de posicionamento; 
Sistema Muscular; 

A aluno terá acesso ao conteúdo através da apostila de Educação 
Física, que o professor irá disponibilizar durante o bimestre no Eclass. 
O aluno deverá estudar sobre os temas abordados na apostila para a 
realização da Lista CPB Provas que ocorrerá no dia 09 de junho de 
2021 durante a aula híbrida. 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/anabolizantes.htm


Práticas Corporais de Aventura: 
Slackline; 

Ensino Religioso Pr. Daniel Hidalgo Lima 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

10-14/05 
AT1 - Gincana em 

grupo 
10 

Primeira parte da unidade 2 do livro 
didático, que fala sobre a Bíblia, sua 
composição e organização (capítulo 5) e 
sobre a oração (Capítulo 6). 

A sala será dividida em grupos que responderão perguntas de múltipla 
escolha ou de verdadeiro ou falso sobre o conteúdo. As perguntas 
podem ser formuladas a partir do texto do livro ou de textos Bíblicos 
sobre a história. A proporção de acertos do grupo determinará a nota 
dos membros. Haverá uma premiação para o grupo que tiver mais 
acertos no final da gincana. Se um membro do grupo faltar em todos 
os dias da gincana não receberá nota. 

07/06 
PR1 - Prova 

bimestral 
10 

Segunda parte da unidade 2, que aborda 
os assuntos: meditação (capítulo 7) e o 
valor das amizades (capítulo 8). 

Estudar pelo livro didático, anotações no caderno e textos bíblicos 
apresentados em aula. 

Durante o 
bimestre 

AT2 - Atividades 10 
Atividades do livro didático, tarefas de 
casa e outras atividades relacionadas ao 
conteúdo da unidade 2 do livro didático. 

As atividades do livro didático se encontram no final de cada capítulo. 
As tarefas de casa devem ser anotadas pelo aluno e também serão 
informadas no portal (www.sorocaba.educacaoadventista.org.br). As 
atividades solicitadas durante as aulas devem ser respondidas pelo 
aluno no próprio caderno. 

Espanhol Profª Elaine Santana 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

17/05 
 

TB1 - Trabalho: 
Género textual: 

Noticia. 
5 

Livro Língua Espanhola 9 – Capítulo 4 – 
Género Textual: Noticia. 

Pesquisar uma notícia na língua espanhola e destacar as principais 
partes que a compõem (exemplo nas páginas 55, 56 e 57 do livro). 
Postar no roteiro de 17 a 24 de maio no E-class. 

07 a 11/06 
 

SI1 - Simulado   3 Conteúdos de Revisão  Livro Língua Espanhola 9 – Capítulos 1 e 2 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 - Avaliação 
listas CPB  

10 

Capítulos 3 y 4 – Interpretación de 
texto/Espacios y sítios geográficos 
naturales/Gráficos/Colocación 
Pronominal/En la estación de 
tren/ferrocarril/Género textual: 
Noticia/Discurso directo e indirecto. 

Livro Língua Espanhola 9 – Capítulos 3 e 4 

Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividades   2 

Capítulos 3 y 4 – Interpretación de 
texto/Espacios y sítios geográficos 
naturales/Gráficos/Colocación 
Pronominal/En la estación de 
tren/ferrocarril/Género textual: 
Noticia/Discurso directo e indirecto. 

Livro Língua Espanhola 9 – Capítulos 3 e 4 
 

Física Profª Jéssica Soares Oliveira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

7-11/06 SI1- Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão 
Conteúdos de revisão do bimestre anterior 
Livro didático bimestre anterior 
Caderno 

http://www.sorocaba.educacaoadventista.org.br/


 
Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividades do 
livro didático e 

caderno 
10 

Capítulo 11- Estudo das forças 
Capítulo 12 – Trabalho, potência, máquinas e 
energia. 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Mais informações durante a aula 

Durante o 
bimestre 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

7 
Capítulo 11- Estudo das forças 
Capítulo 12 – Trabalho, potência, máquinas e 
energia. 

Livro didático 
Slides e exercícios extras.         
Caderno. 
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios referente aos 
conteúdos passados. 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Ao longo do 
bimestre 

AV1 - Listas de 
exercícios 

7 

Capítulo 4 – Europa: Aspectos naturais. 
Capítulo 5 – Europa: Aspectos demográficos 
e econômicos. 
Capítulo 6 – Europa: geopolítica 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

 
26/05 

PR1 - Prova 10 

Capítulo 4 – Europa: Aspectos naturais. 
Capítulo 5 – Europa: Aspectos demográficos 
e econômicos. 
Capítulo 6 – Europa: geopolítica 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

07-11/06 SI1 - Simulado 3 Conteúdos de revisão 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? 

28/04 AT1 - CASE 5 
Dissertação-Argumentativa com algum tema 
da atualidade. 

A professora dará uma aula sobre o tema para que os alunos discutam e leiam 
sobre o assunto. Dessa forma, eles terão embasamento para estruturar um 
texto argumentativo durante a aula. 

24-26/05 AT2 - Seminário 7 Anúncio Publicitário. 

A atividade consiste em escolher um anúncio publicitário, classificar as 
orações e fazer uma análise crítica. 
Passos para realizar a atividade: 
(1) Escolha até 5 pessoas para formar o grupo. Não será permitido mais que 
isso! 
(2) Após a formação do grupo, escolham um anúncio e coloquem no template 
PowerPoint (professora enviará via E-Class). 
(4) COM MUITA ANÁLISE CRÍTICA, preencham o template conforme os 
critérios estabelecidos no PowerPoint. 
(5) A apresentação (que será na última semana de abril) deve ter no máximo 
10 minutos. 
(6) Vocês precisam postar o PowerPoint no E-class até o dia 17/05. 
(7) Junto com a postagem, coloquem os integrantes do grupo e detalhem o 
que cada um fez no trabalho (apenas 1 pessoa precisa enviar o PowerPoint). 
(8) Nos dias 24-26 de maio vocês irão apresentar os seminários. Estejam 
preparados! As apresentações serão sorteadas. 
Utilizem a criatividade, o humor, cores, sons... FAÇAM COM QUALIDADE! 

7-11/06 SI1 - Simulado 3 
Interpretação de texto e conteúdo de Língua 
Portuguesa de semestres anteriores. 

Atividade realizada em sala de aula. 

Semanalmente 
AV1 - Exercícios 
semanais – CPB 

5 
Anúncio publicitário; relações e sentidos da 
oração coordenada; locução conjuntivas e 
conjunções; e locuções coordenativas. 

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 – Atividade para 

nota 
3 
 

Charge sobre o período do “Estado Novo” 
O aluno deverá criar uma charge sobre o período do “Estado Novo” no Brasil” 
Enviar a foto da atividade até o dia 17/05 via E-CLASS 

17/05 
AT2 – Questionário 

sobre livro 
paradidático 

2 Capítulo 6 – A Segunda Guerra Mundial 
O Aluno deverá responder o questionário sobre o “Diário de Anne Frank”, 
presente no portal E-CLASS até o dia 18/05 

07 a 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdo aprendido durante o bimestre 
Apostila didática 
Caderno do aluno 
Listas de exercícios 

09/06 
PR1 – Atividade 

Avaliativa Bimestral 
10 

 

Capítulo 5 – O Brasil de Getúlio Vargas: de 
1930 a 1945 
Capítulo 6 – A Segunda Guerra Mundial  
Capítulo 7 – ONU e Guerra Fria 

Livro didático: Pág. 99 a 159 
Listas CPB 
Caderno do aluno 

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

2 Capítulos 5, 6 e 7 do livro didático Portal CPB 

Inglês Prof. Rodinei Junior Vieira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

07 a 11/06 SI1 - Simulado CPB 3 Conteúdos anteriores  

Durante o 
Bimestre 

 
AV1 - Listas CPB 7 

Comprehension; Would you like to…?; How 
far, How long, a lot, a little, a few, many, 
much; Comparisons and Modal verbs. 

Livro Didático – Units 3 and 4 

Durante o 
Bimestre 

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

Matemática Prof. Ednalva Cristina Barostichi 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
No decorrer do 

bimestre 
 

AV1 – Listas CPB 10 
Funções de 1º e 2º grau; Equações de 2º 
grau; Fórmula de Bhaskara; Congruência e 
Semelhança de triângulos. 

Capítulos 2 e 3 do livro didático pag. 41 - 104 
Atividades no Caderno 

07 - 11/06 SI1 – Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão  

No decorrer do 
bimestre 

AT1 - Atividades na 
plataforma do 

Nearpod 
4 

Verificação de aprendizagem ao final de cada 
capítulo - Números reais e expressões 
radicais; Linguagem algébrica e funções. 

Capítulos 2 e 3 do livro didático pag. 41 - 104 
Atividades do caderno. 
Tutoriar 

No decorrer do 
bimestre 

AT2 - Participação 3 
Realização de tarefas de casa/classe, 
caderno de exercícios, (Tutoriar), livro e 
atividades complementares). 

Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no www.tutoriar.com e 
enviar via E-CLASS os exercícios que serão selecionados ao final de cada 
conteúdo. 
 

Química Profª. Carla Neandra Leal 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

07-11/06 SI1- Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão 

Conteúdos de revisão do bimestre anterior 
Livro didático bimestre anterior 
Caderno 
Slides 

Durante o 
bimestre 

AT1 – Atividades do 
livro didático, 

caderno e 
experiências 

10 
Atividades diversas: Capítulo 5 – Misturas e 
substâncias 
Capítulo 6 – Estrutura da matéria 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Aulas gravadas 



Mais informações durante a aula 

Durante o 
bimestre 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

4 
Capítulo 5 – Misturas e substâncias 
Capítulo 6 – Estrutura da matéria 

Livro didático 
Slides e exercícios extras.                                     
Caderno.  
Aulas gravadas        
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios referente aos 
conteúdos passados. 

28/05 TB1 - Trabalho 3 Capítulo 6 – Estrutura da matéria 
Elaborar uma tabela periódica diferente da convencional (criativa). 
Mais informações durante a aula 

Redação Profª Hariane Gabirelli Momberg Plens 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

26/04-03/05 RD1 - Redação 4 Anúncio publicitário 

O aluno desenvolverá um texto proposto pela professora, aplicando as 
características do gênero cobrado e trabalhado em sala de aula. 
Para que a produção seja corrigida o texto deverá ser postado pelo CPB 
provas seguindo a data final solicitada.  

17-24/05 
14/06 

RD2 - Redação 6 Peça publicitária 

A atividade será realizada em grupos.  
Cada grupo terá um tema, distribuído em aula, para criar uma peça publicitária. 
A peça será criada e distribuída com os outros alunos da escola para perceber 
o sucesso da peça.  
Até o dia 14 de junho, como segunda parte do trabalho, cada grupo deverá 
enviar um relatório mostrando se a sua peça trouxe algum resultado.   

Durante o 
bimestre 

AT1 - Fichas de 
leituras: Atualidades. 

10.0 
Ler é uma descoberta (apostila). 
Atualidades. 

Leituras e Atualidades: Fichas sobre temas atuais que exigem pesquisas do 
aluno. 
Uso do material didático. 
Enviar uma foto pelo E-class sempre que solicitado. 

 

 


