
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 6º MA 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dia 

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

Durante o 
Bimestre 

TD1 - Atividades 
diárias 

5 Atividades dadas em sala de aula e atividades 
do livro.  

Atividades do livro realizadas durante o bimestre.  

25/10 TB1 - Trabalho 3 
 

“Na prática” página 94 – Maquete  Instruções da atividade na página 94 do livro de arte. NÃO 
IREMOS UTILIZAR ISOPOR NA MAQUETE.  
Trazer a maquete para a escola.   

22/11 TB2 - Trabalho  2 “Na prática” página 109 – História em 
quadrinho 

Instruções da atividade na página 109 do livro de arte.  

Ciências Profª Carla Neandra Leal 

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

 
 

19/11 

 
 

TB1- Trabalho  

 
 
7 

 
Capítulo 10 – Sistema Sensorial parte I 
Capítulo 11 – Sistema Sensorial parte II 
Capítulo 12 – Sistema Sensorial parte III 

Escolher 5 pessoas diferentes e testar a “memória 
olfatória” de cada uma delas (mais detalhes com a 
professora em sala de aula) 
Livro didático  

 
 

Durante o 
bimestre 

 

 
AT1 – Atividades do 

livro didático, caderno, 
experiências e lista 

CPB 

 
 

10 

 
Capítulo 10 – Sistema Sensorial parte I 
Capítulo 11 – Sistema Sensorial parte II 
Capítulo 12 – Sistema Sensorial parte III 

Livro didático 
Slides  
Caderno 
Aulas gravadas 
Mais informações durante a aula 

 
08-12/11 

 
AT2 – Lista CPB  

 
3 

Capítulo 10 – Sistema Sensorial parte I 
Capítulo 11 – Sistema Sensorial parte II 
Capítulo 12 – Sistema Sensorial parte III 

Livro didático  
Caderno 
Slides 

Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 

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

 
 
 
 
 

25/10 

 
 
 
 
 

PE1 - Pesquisa  

 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
Doenças Crônicas: Hipertensão Arterial 

O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita sobre 
Hipertensão Arterial. Segue os itens para ser pesquisado: 

1- O que é hipertensão Arterial; 
2- Causas; 
3- Sintomas; 
4- Prevenção. 

Para auxiliar na pesquisa o aluno poderá acessar o site 
abaixo: 



http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-
saude/comofuncionaosus/doencas-cronicas/hipertensao-
arterial/ 
O aluno poderá utilizar outros sites de pesquisa. 
Após o término da pesquisa o aluno deverá postar a 
atividade de maneira legível para a correção no Roteiro da 
semana 18/10 a 25/10. 

 
19/11 

 
AV1 - Lista CPB  

 
6 

Esportes com rede: voleibol – história e 
fundamentos básicos do voleibol; 
Esportes de marca: meia maratona, maratona 
e corrida de São silvestre; 
Ginástica de alongamentos e ginástica 
aeróbica 

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 19/11 durante a aula 
híbrida. 

Ensino Religioso Pr. Matheus Fernandes Leal 

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

 
 

22/10 

 
 

PR1 - Prova  

 
 

5 

Unidades 3 e 4 do livro didático, capítulos: 
12. Amizade Verdadeira 
13. Ouvido Afinado 

Capítulos 12 e 13 das unidades 3 e 4 do livro didático, 
caderno e atividades resolvidas. Os alunos deverão revisar 
todo o conteúdo aprendido e responder as questões 
propostas. 

 
26/11 

 
PR2 - Prova 

 
5 

Unidade 4 do livro didático, capítulos: 
14. Inclusão Real 
15. Inteligência na Prática 
16. Tarefa Cumprida 

Capítulos 14, 15 e 16 da unidade 4 do livro didático, 
caderno e atividades resolvidas. Os alunos deverão revisar 
todo o conteúdo aprendido e responder as questões 
propostas. 

 
Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividades 

 
10 

Atividades do livro didático, tarefas de casa e 
outras atividades em sala relacionadas ao 
conteúdo da unidade 4 do livro didático. 

As atividades do livro didático se encontram no final de 
cada capítulo. As tarefas de casa devem ser anotadas, 
respondidas e postadas no E-CLASS pelo aluno e serão 
disponibilizadas de forma adicional no portal 
www.sorocaba.educacaoadventista.org.br 

Espanhol Profª Elaine Santana 

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

08/11 
 

TB1 - Trabalho: 
“Autobiografía”  

7 Livro Língua Espanhola 6 – Capítulo 6 Elaborar uma autobiografia de acordo com os exemplos das 
páginas 82 e 83 do livro. 
Postar no roteiro de 08/11/2021. 

 
 

Durante o 
bimestre 

 
 

 
 

AV1 - Listas CPB  

 
 

10 

Capítulo 6 – Género textual: Autobiografía 
Capítulo 7- Comprensión del 
texto/Colores/Prendas de vestir/Género textual: 
Texto publicitario/Verbo gustar y los 
pronombres/Pronombres interrogativos/Género 
textual: Titular/Partes del cuerpo 
humano/Órganos de los sentidos/Estructuras 
comparativas. 

 
 
Livro Língua Espanhola 6  
Capítulos 6, 7 e 8 

 
 

Durante o 
bimestre 

 
 

AT1 - Atividades 

 
 
3 

Capítulo 6 – Género textual: Autobiografía 
Capítulo 7- Comprensión del 
texto/Colores/Prendas de vestir/Género textual: 
Texto publicitario/Verbo gustar y los 

 
 
Livro Língua Espanhola 6    
Capítulos 6, 7 e 8 

http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/doencas-cronicas/hipertensao-arterial/
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/doencas-cronicas/hipertensao-arterial/
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/doencas-cronicas/hipertensao-arterial/
http://www.sorocaba.educacaoadventista.org.br/


 
 

pronombres/Pronombres interrogativos/Género 
textual: Titular/Partes del cuerpo 
humano/Órganos de los sentidos/Estructuras 
comparativas. 

 

Geografia Profª Giovana Oliveira Cesar Castanho 

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

25/10 
TB1 - Produção 

cartográfica: Planta da 
casa. 

10 Cartografia. 

Produção de uma planta da casa em que mora. 
Com o auxílio da professora, os alunos serão orientados 
de como produzir a cartografia (planta da casa). 
Deverá ser feito em uma folha sulfite, respeitando a escala 
real. Os alunos deverão ser criativos, produzindo uma 
planta bonita, colorida e com legendas adequadas. 
O que será avaliado: 

• Legenda; 

• Escala; 

• Título; 

• Orientação (rosa dos ventos); 

• Desenho; 

• Pintura; 
Capricho. 

 

23/11 
PR1 - Prova. 10 

Hidrografia; 
Cartografia; 
Projeções cartográficas; 
Fusos horários. 

Livro: Unidades 3 e 4. 

Questões retiradas do PAAEB, Prova Brasil, SAAEB, 
ENEM, etc. 

08-12/11 SI1 - Simulado 3 
Conteúdo de Geografia de semestres 
anteriores. 

A atividade será realizada pelo CPB Provas. O simulado 
estará aberto durante uma semana (de segunda a sexta) 
para que os alunos realizem em casa a tarefa. 

 

Semanalmente 

 
AV1 - Exercícios 
semanais – CPB. 

 
 
7 

Hidrografia; 
Cartografia; 
Projeções cartográficas; 
Fusos horários. 

Listas de exercícios postadas no CPB Provas sobre os 
conteúdos trabalhados em sala de aula e atividades no E-
Class. 

Gramática Profª Lucélia Camargo Sare 

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

21/10 AV1 – Lista de 
exercícios 

7 Variedade linguística, Pontuação, Advérbios, 
Artigos e Interpretação de textos. 

Apostila 3ºBimestre - Unidade 6 

Apostila 4ºBimestre - Unidade 7 

08/11  
TB1- Paradidático  

 
3 

 
Livro - Esquadrão 7. 

Em duplas ou individual, reproduzir uma cena que mais 
chamou sua atenção e criar uma legenda que represente o 
que você aprendeu após a leitura do livro 
(Valores/Respeito); a legenda tem que fazer sentido com a 
ilustração. Em folha de sulfite. 

22/11 PR1- Prova  10  Conteúdo do bimestre estudados até aqui: 
Verbos, Numerais, Determinantes nominais, 
Pontuação 

Apostila 4ºBimestre - Unidades 7 e 8  

 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 



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

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

5 Capítulos 10, 11 e 12 da apostila didática Portal CPB 

 
 

03/11 

 
 

AT1 – Trabalho 
individual para casa 

 
 
5 

 
 
Representação de um Feudo (Europa) 

Capítulo 12 da apostila didática 
Internet e livros 
- O trabalho é individual 
- Criar uma representação criativa sobre um feudo 
(desenho, pintura, maquete ou vídeo) 
- O aluno deverá enviar uma foto ou link do mesmo, via E-
CLASS entre o dia 03 e 08/11 

 
 

24/11 

 
PR1 – Atividade 

Avaliativa Bimestral 

 
10 

Capítulo 10 – “A cultura romana e as origens 
do cristianismo” 
Capítulo 11 – “Reinos bárbaros e Império 
Bizantino” 
Capítulo 12 – “O regime senhorial na Europa” 

Apostila didática: p. 2 a 56 
Listas de exercícios 
Caderno do aluno 

Inglês Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

 18 - 25/10 
 

  AV1 - Lista CPB I  5 Conteúdo do 3º bimestre trabalhado até o 
momento.  

A lista estará disponível no CPB provas até a data 
indicada.  

08 - 16/11 AV2 - Lista CPB II  5 Conteúdo do 3º bimestre trabalhado até o 
momento. 

A lista estará disponível no CPB provas até a data 
indicada. 

 
 
 
 
 

16 - 22/11 

 
 
 
 
 

TB1 – Trabalho 
Bimestral 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
Thanksgiving 

Os alunos deverão, em duplas, fazer uma pesquisa sobre o 
thanksgiving, selecionar as partes mais importantes e 
montar um vídeo, de no mínimo 40 e no máximo 60 
segundos com as informações.  
Os alunos poderão se dividir, não é obrigatório que os dois 
apareçam no vídeo.  
 Critérios avaliativos: 
-Criatividade- 1 ponto 
-Conteúdo- 3 pontos 
-Curiosidade sobre a data- 2 pontos 
-Desenvoltura- 1 ponto 

Durante o 
bimestre 

PA1 - Participação  3 Conteúdo do 4º bimestre. 

Durante o bimestre a professora irá propor atividades de 
produção ou interpretação durante a aula. Para que os 
alunos tenham nota completa deverão apresentar as 
atividades propostas durante a aula, seja on-line ou 
presencial.   

Matemática Prof. Rodnei Leite de Barros 

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

Até 12/11 
PA1 – Caderno de 

Exercícios - Tutoriar 
0,5 

Álgebra 
Perímetro, área e volume 
Probabilidade e estatística 

Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no 
www.tutoriar.com e enviar via E-CLASS os exercícios das 
páginas: 52, 53, 54, 55, 56 e 57. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 
www.tutoriar.com TODOS os exercícios durante o 

http://www.tutoriar.com/
http://www.tutoriar.com/


bimestre, conforme o professor for explicando o 
tema/conteúdo, porém deverá enviar apenas as páginas 
52, 53, 54, 55, 56 e 57via E-CLASS. 

Durante o 
bimestre 

AT1 – Verificação de 
Aprendizagem 

7 
Álgebra – Capítulo 7 
Perímetro, área e volume – Capítulo 8 
Probabilidade e estatística – Capítulo 9 

A Verificação de Aprendizagem, compreende: Resolução 
dos exercícios propostos pelo professor, sejam do livro ou  
Listas de exercícios, participação nas aulas e atividades de 
verificação no E-CLASS, CPB-Prova ou similar (nearpod, 
Google Forms, ou semelhante). Listas de Exercícios 
dissertativa que serão disponibilizados pelo professor 
através da plataforma E-CLASS.  
Essas listas os alunos deverão resolver passo a passo e 
entregar ao professor (pode ser via E-CLASS). A resolução 
é fundamental. Se for enviado apenas com respostas, não 
será aceito! Isto é valido para as listas dissertativas. 
Acompanhamento de participação e assiduidade nas aulas. 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 
prova 

7 
Álgebra – Capítulo 7 
Perímetro, área e volume – Capítulo 8 
Probabilidade e estatística – Capítulo 9 

Listas Objetivas disponibilizadas semanalmente no CPB-
Prova de acordo com os roteiros no E-CLASS. 
As listas possuirão sempre 5 questões cada uma e você 
terá 1 semana para efetuá-la.  
Essas listas estão sempre com o seguinte nome no CPB-
Prova: 

Roteiro da semana de 02/08 até 09/08 – Matemática 
Mudando apenas as datas... 

Até 12/11 TB1 – Trabalho  2,5 Artur Ávila 

História, Vida e Trabalhos do matemático brasileiro Artur 
Ávila. Conteúdo exato será disponibilizado pelo professor. 
Será cobrado uma avaliação on-line pelo CPB-Prova (até 
2,5 pontos). 

09/11 SI1 – Simulado  3 Conteúdos de revisão Conteúdos de pré-requisitos. 

Redação Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

03 - 08/11 RD1 - Redação  10 Anúncio de campanha 

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 roteiro do E-class seguindo a data final 
solicitada. 

Durante o 
bimestre 

AT1 - Fichas de 
leituras: Atualidades 

7 
Ler é uma descoberta (apostila). 

Atualidades. 

Fichas sobre temas atuais que exigem pesquisas do aluno, 
geralmente realizadas na sala de aula.  

Uso do material didático. 
Enviar uma foto pelo E-class sempre que solicitado. 

Durante o 
bimestre 

PA1 - Participação  3 Conteúdo do 4º bimestre. 
Durante o bimestre a professora irá propor atividades de 
produção ou interpretação durante a aula. Para que os 
alunos tenham nota completa deverão apresentar as 



atividades propostas durante a aula, seja on-line ou 
presencial.   

 


