
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS- 2º Bimestre 2020 

TURMA: 51 

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.  

 

Data Disciplina Conteúdo Valor 

11/03 Religião  

P1 

Histórias bíblicas trabalhadas em sala de aula. 

(avaliação realizada em aula) 

10.0 

13/03 Religião 

Trabalho 

Confecção do cenário do batismo de Jesus 

(atividade realizada em aula) 

5.0 

01/06 Religião 

Trabalho 

Recortar e montar a cena da Parábola do bom 

pastor – Livro página 33, exercício 7. 

Quem não tiver o livro deverá desenhar no 

caderno. 

(atividade no E-Class) 

5.0 

12/03 Português Produção textual. 

(atividade realizada em aula) 

10.0 

13/03 Português  

P 1 

 

Leitura, interpretação de texto, crônica, 

discurso direto e indireto e pontuação. 

(avaliação realizada em aula) 

10.0 

25/05 Português 

Trabalho 

Você é o autor – atividade do livro página 23. 

Não será possível seguir todas as orientações do 

livro porque você não está no ambiente escolar. 

Nesta atividade você fará o seu texto 

infográfico com o tema “Bullying”. Não esqueça 

que este gênero de texto deve conter imagens, 

ou gráficos, ou outros elementos que tornem a 

mensagem clara e direta. 

O texto poderá ser feito no caderno ou em 

10.0 



folhas de ofício, pois você precisará de espaço 

para colocar todas as informações. 

(atividade no E-Class) 

08/06 Português  

P 2 

Leitura e interpretação textual, antônimo e 

sinônimo, verbos e classificação das palavras 

quanto à sílaba tônica (oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas).  

(avaliação E-Class, link para o CPB provas) 

10.0 

18/05 Matemática 

Trabalho 

Exercícios realizados sobre perímetro. 

(atividade no E-Class) 

5.0 

26/05 Matemática 

Trabalho 

Exercícios realizados sobe área do triângulo. 

(atividade no E-Class) 

5.0 

09/06 Matemática  

P 1    

 

Perímetro e área de polígonos, perímetro e área 

do triângulo. 

(avaliação E-Class, link para o CPB provas) 

10.0 

25/06 Matemática  

P 2    

Múltiplos e divisores – Livro página 181 a 188. 10.0 

18/03 História  

Trabalho 

Vestimenta egípcia. 

(atividade realizada em aula) 

5.0 

23/03 História  

Trabalho 

Atividades sobre o povo Berbere. 

(atividade realizada em aula) 

5.0 

10/06 História  

P1 

Arte e convivência – página 64 a 72. 

(avalição E-Class, link para o CPB provas) 

10.0 

13/04 Geografia 

Trabalho   

Problema social enfrentado pelo idoso. 

Fazer a lápis 
Seu trabalho deve conter: 

1ª folha-Capa com seus dados de identificação e nome do 

trabalho 

2ª folha- Introdução (explicar o objetivo do trabalho). 

3ª folha – Descrição dos problemas enfrentados  pelos 

idosos (no mínimo três). 

4ª folha- Conclusão (o que foi aprendido com o trabalho). 

5ª folha- Escrever a bibliografia utilizada para realizar o  

trabalho. 

(Este trabalho pode ser enviado para o meu e-mail – 

joana.franca@educadventista.org.br) 

10.0 

16/06  Geografia 

P 1 

Cidades vivas -  Livro páginas 92 até 102. 

(avalição E-Class, link para o CPB provas) 

10.0 

25/05 Ciências  

Trabalho 

Organizar um prato saudável com muita 

criatividade e documentar com fotos. 

(Essa atividade foi solicitada na aula via Zoom) 

5,0 

02/06 Ciências  

Trabalho 

Nutrição humana – Livro página 124 a 133. 

(avalição E-Class) 

5.0 

05/06 Ciências  

P1 

Sistema digestório – Livro página 134 a 139. 

(avalição E-Class) 

10.0 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parabéns pelo seu esforço!!! 

Um grande abraço da professora Joana 

“Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, 

repetidos dia e noite” 

Robert Collier 
 


