
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 8º tarde A – EF 8TA 
 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

TD – Tarefas Diárias 10 A arte popular e comercial 
As atividades serão realizadas em sala de aula. Colaborar, 

participar e seguir as instruções da professora. 

12/02 TB – Trabalho 
 
5 

Retrato Pop – É hora de produzir. 
Construa seu próprio retrato Pop de acordo com as instruções 
da página 6. A atividade será feita em casa e entregue na data 

solicitada. 

12/03 TB – Trabalho 5 Arquitetura como arte – Oscar Niemeyer Seguir as instruções da página 16 – somente a pesquisa 

Ciências Profª Jéssica Soares Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

02-04/03 
 

SI- Simulado 
 
3 

 
Simulado UCB 

Conteúdos de revisão do ano anterior 
Livro didático ano anterior 

Caderno 

 
15/03 

 
AT1 – Atividade 

 
10 

 
Livro paradidático – Algo está acontecendo 

Durante a aula professora irá passar uma atividade referente 
ao livro “A Descoberta”. 

Mais informações durante a aula. 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AT2 – Atividades do livro 

didático e caderno 

 
10 

 
Atividades diversas: Células, tecidos do corpo, sistema 

digestório. 

Livro didático 
Slides 

Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AV1 – listas de 

exercícios portal CPB 

 
 
7 

 
Capítulo 2: Estudo das células. 

Capítulo 3: Tecidos para todo o corpo 
Capítulo 4: Sistema digestório. 

 

Livro didático 
Slides e exercícios extras. 

Caderno. 
O aluno deverá entrar no portal CPB e realizar os exercícios 

referente aos conteúdos passados. 

Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

Trabalho Escrito (TB) 4,0 

 
Atividade física e saúde 

Desvios postural: escoliose, hipercifose e hiperlordose. 
 

Os alunos deverão realizar uma pesquisa escrita ou digitada 
sobre os desvios posturais: o que é, tipos de desvios posturais 

e tratamentos. 
Segue site de apoio para a pesquisa: 
www.tuasaude.com/desvio-na-coluna 

http://www.tuasaude.com/desvio-na-coluna


O aluno deverá postar a atividade no Eclass de forma legível 
para a correção até o dia 17 de fevereiro para a correção. 

Durante o 
bimestre 

Lista CPB Provas (AV) 6,0 

Esportes de marca: atletismo- arremesso de peso; 
Esportes de rede e parede: voleibol- revisão dos 

fundamentos e regras básicas, sistema de 
posicionamento 6x0 (posições no voleibol); 

Atividade física e saúde 
Desvio postural: escoliose, hipercifose e hiperlordose. 

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 entre os dias 15 a 22 de março. 

Ensino Religioso Prof. Jacir Gonçalves 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

25/02 
PR1- Atividade 

avaliativa 
10 Cap. “Retrato de Deus” e “O inimigo número um.” 

Livro didático. 
Atividade avaliativa na plataforma CPB provas. 

23/03 
PR2 – Atividade 

avaliativa 
10 Cap. “Criação com propósito” e “A guerra começou” 

Livro didático 
Atividade avaliativa na plataforma CPB provas. 

25/03 AT2- lista CPB 5 
Cap. “Retrato de Deus”, “O inimigo número um”, 
“Criação com propósito” e “A guerra começou” 

Livro didático 
Pesquisa na Bíblia. 

Site Bíblia on-line. (https://www.bibliaonline.com.br/) 
Estes exercícios de aprofundamento serão feitos durante o 

bimestre na plataforma CPB provas. 

Durante o 
bimestre 

TD1- Exercícios 5 
Caps. “Retrato de Deus”, “O inimigo número um”, 

“Criação com propósito” e “A guerra começou” 

Livro didático. 

Responder as tarefas dos capítulos 1 a 4. 

Obs: Estes exercícios serão feitos no decorrer do Bimestre 

Espanhol Profª Elaine Santana 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

22/02 
 

Trabalho: “Argentina – 
ubicación geográfica, 

puntos turísticos, cultura 
y gastronomia”. – TB 

5.0 
Livro Língua Espanhola 8 

Internet 

Pesquisar sobre a Argentina, localização, pontos turísticos, 
cultura, comidas típicas e ima.gens. O trabalho é individual e 

em Espanhol. Manuscrito ou impresso. Pesquisar na internet e 
livro Língua Espanhola 8. 

02 a 04/03 Simulado - SI 3.0 Revisão de conteúdos anteriores. Livro Língua Espanhola 7 

Durante o 
bimestre 

 
Listas CPB Prova - AV 10 

Capítulos 1 e 2 – Mis planes/Interpretación de 
Texto/Género textual: Crónica/Estados de ánimo/Uso 

de los posesivos: adjetivos y pronombres/Mi 
comunicación/Género textual: El lenguaje de 

SMS/Apócope 

Livro Língua Espanhola 8 

Durante o 
bimestre 

 
Atividades do libro - AT 2.0 

Capítulos 1 e 2 – Mis planes/Interpretación de 
Texto/Género textual: Crónica/Estados de ánimo/Uso 

de los posesivos: adjetivos y pronombres/Mi 
comunicación/Género textual: El lenguaje de 

SMS/Apócope 

Livro Língua Espanhola 8 

Geografia Prof. Adriano Gárgano Cavalheiro 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

Listas de exercícios 
(AV1) 

5,0 
Capítulo 1 – Organização das Nações Unidas (ONU) 

Capítulo 2 – Organizações internacionais. 
Capítulo 3 – Poder paralelo. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

https://www.bibliaonline.com.br/


Durante o 
bimestre 

Relatórios sobre vídeos 
e documentários (AT1) 

5,0 
Capítulo 1 – Organização das Nações Unidas (ONU) 

Capítulo 2 – Organizações internacionais. 
Capítulo 3 – Poder paralelo. 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 
Elaboração do texto individual. Obedecer às mesmas normas 

utilizadas em redação. Enviar pelo e-class. 

15/03 Prova (PR1) 10,0 
Capítulo 2 – Organizações internacionais. 

Capítulo 3 – Poder paralelo. 
Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

Gramática Profª Maria Aparecida Rocha Santana 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
02 a 04/03 

 
SI - simulado 3,0 Referente às atividades estudadas no ano anterior Caderno do aluno e internet. 

Quinzenal 
 

AV - Listas de exercícios 
portal CPB 

 
3,0 

Gêneros e recursos da língua: 
Pronomes relativos - construção do sentido - 

concordância verbal e vírgulas 
H16. Estabelecer relações entre partes do texto, 

identificando o antecedente de um pronome relativo ou 
o referente comum de uma cadeia de substituições 

lexicais. 

Atividades feitas no portal CPB sobre o que estudamos em 
sala de aula - o aluno entrará no portal e fará a lista de 
exercício postada pela professora quinzenalmente, o 

estudante será avisado pela professora sempre que postar 
nova lista. 

Durante o 
bimestre 

 

AT - Atividades feitas em 
aula no livro didático e 

no caderno de 
gramática:  reescrita - 

interpretação - produção 
- exercícios - mapas 

conceituais 

 
4,0 

Gêneros e recursos da língua: 
Pronomes relativos - construção do sentido - 

concordância verbal e vírgulas. 

Após cada assunto do livro didático, unidade 1 e 2, o aluno 
fará vários exercícios de aprofundamento visando um 

aproveitamento melhor do conteúdo estudado, assim o mesmo 
poderá montar mapas conceituais para retomada de 

conteúdos e poderá tirar dúvidas caso ainda possua. Tudo 
será feito em sala de aula, juntamente com a professora 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

01/03 
AT1 – Atividade 

bimestral 
5,0  

Capítulo 1 – Transformações na Inglaterra dos séculos 
XVII e XVIII 

 

Charge relacionando e contextualizando o filme “Tempos 
Modernos” de Charles Chaplin à 1ª e a 2ª Revolução Industrial 

(https://www.youtube.com/watch?v=fCkFjlR7-
JQ&ab_channel=MundoMilitar) 

02 a 04/03 SI1 – Simulado bimestral 3,0  Simulado CPB Conteúdo referente ao ano anterior 

24/03 
 

PR1 – Atividade 
avaliativa 

10,0  

Capítulo 2 – Holandeses e conquistadores 
Capítulo 3 – As luzes da razão 

Capítulo 4 – Estados Unidos: da formação à Guerra de 
Secessão 

Livro didático: Pág. 24 a 85 
Lista de exercícios 
Caderno do aluno 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

2,0  Listas de exercícios CPB Portal CPB 

Inglês Profª Júnia Helena Xavier dos Santos 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

02 a 04/03 Simulado CPB (SI) 
03 

 

Interpretação de texto, Countries, nationalities, Simple 
Present and Simple Past (affirmative, negative and 
interrogative), Questions and short answers, regular 

and irregular verbs (past tense). 

Livro didático (chapter 1) e Conhecimentos Prévios. 



 
Durante o 
Bimestre 

 
 

Listas CPB (AV1) 
07 

 

Interpretação de texto, Countries, nationalities, Simple 
Present and Simple Past (affirmative, negative and 
interrogative), Questions and short answers, regular 

and irregular verbs (past tense). 

Livro Didático – Unit 1 and Unit 2. 
 
 
 

18/03 
Trabalho Bimestral 

Individual (AT1) 
05 Picture Dictionary – Dicionário Ilustrado 

Confeccionar um dicionário ilustrado, em folha A4, escolhendo 
15 verbos irregulares da lista de verbos que está no livro de 

Inglês p. 143. Representar o verbo com uma imagem e 
escrever as três formas de cada um; (Base form, Simple past 

and Past Participle). 

Durante o 
Bimestre 

 
Tarefas (AT1) 05 

Tarefa de casa realizada pelo E-class. 
Interpretação de texto, Countries, nationalities, Simple 

Present and Simple Past (affirmative, negative and 
interrogative), Questions and short answers, regular 

and irregular verbs (past tense). 

Realizar as tarefas de casa e de aula, fazer as atividades da 
apostila turbo, entregar o trabalho bimestral e participar das 

aulas atentamente 

Matemática Profª. Cecília Gutierrez 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

 
AV1 - Listas CPB 

 
10 

Notação científica; Potências negativas; Propriedades 
das potências; Ponto, reta e plano; Retas, planos e 

posições; Equações e fórmulas. 

Unidade 1: Capítulo 1, 2 e 3 do livro didático pag. 6 – 63 
Atividades no Caderno 

02 - 04/03 
SI 1 - Simulado 

Diagnóstico UCB 
3 Conteúdos do ano anterior  

Durante o 
bimestre 

 
AT 1 

 
4 

Atividades na plataforma do Nearpod para verificação 
de aprendizagem ao final de cada capítulo (capítulo 1, 

2 e 3). 

Unidade 1: Capítulo 1, 2 e 3 do livro didático pag. 6 – 63 
Atividades do caderno. 

Tutoriar 

Durante o 
bimestre 

AT 2 3 
Participação (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. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 

www.tutoriar.com todos os exercícios realizados durante o 
bimestre, porem enviará apenas os exercícios selecionados 

pela professora no decorrer das aulas. 

Redação Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

19/02 
(RD1) Produção textual: 

Lenda. 
7.0 Lenda e suas características. 

• Almanaque de Texto: Unidade 01. 

• 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 a foto precisa ser de boa 

qualidade e legível. Textos que a professora não consiga 
entender não serão considerados. 

02-04/03 (RD2) Simulado. 3.0 Gêneros textuais estudados nos semestres anteriores. 
Produção textual realizada com base nos gêneros textuais 

desenvolvidos em sala nos semestres anteriores. 



Semanalmente/ 
Quinzenalmente 

(TD1) 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. 

 
 


