
 

 

 

 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 8º MA 

Arte Profª Bianca Maria Branco Dias 

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

 
Durante o 
bimestre 

 
TD1 – Tarefas diárias 

 
10 

Arte Romântica, Arte inclusiva, Teatro 
Brasileiro, Voz como arte, Fotografia: como 
tudo começou, Produção de imagem e som, 
Grupos instrumentais e Museus. 

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. 

Ciências Profª Jessica Soares Muniz 

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

 
09/09 

 
PR1 – Prova 

 

 
10 

Capítulo 7 – Zuuumm  - Conceitos básicos de 
cinemática 

Capítulo 8 – Haja força – Forças; grandezas 
físicas. 

Livro didático 
Slides  
Anotações feitas no Caderno 

 
 

14/09 

 
 

TB1- Trabalho 

 
 
3 

 
 

Capítulo 9 - Como está o tempo? 

Individualmente o aluno deverá elaborar um trabalho em 
folha sulfite ou papel almaço sobre os seguintes assuntos 
relacionados ao tempo: Estações do ano (solstício e 
equinócio); Correntes marítimas (como são formadas e 
quais são elas); Furacões e tornados (como são formados, 
em que regiões acontecem). 
O trabalho deverá ser feito a mão e conter imagens. 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AT1 – Atividades do 

livro didático e 
caderno 

 
5 

Capítulo 7 – Zuuumm - Conceitos básicos de 
cinemática 

Capítulo 8 – Haja força – Forças; grandezas 
físicas. 

Livro didático 
Slides  
Caderno 
Mais informações durante a aula 

 
Durante o 
bimestre 

 

 
AV1 – listas de 

exercícios portal CPB 

 
 
2 

 
Capítulo 7 – Zuuumm - Conceitos básicos de 

cinemática 
Capítulo 8 – Haja força – Forças; grandezas 

físicas. 

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

COLÉGIO ADVENTISTA DE SOROCABA 
 



Educação Física Prof. Kleber Francisco Oliveira 

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

 
 
 
 
 

15/08 

 
 
 
 
 

AT1 - Nota de 
Atividade 1 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

Esportes de Invasão: basquete  

Como será realizado: 
Passo 1: O professor fará uma introdução sobre as posições 
da modalidade basquete. 
Passo 2: Haverá divisão de equipes com 5 jogadores e cada 
aluno deverá identificar a posição quando jogar a partida e 
relatar regras básicas da modalidade. O professor utilizará 
de uma planilha para as anotações durante a atividade. 
Critérios avaliativos: 
- Identificar as posições do basquete durante o jogo: 3,0 
pontos; 
- Identificar as regras básicas do basquete: 2,0 pontos. 

 
 
 

12/09 
 

 
 
 

AT2 - Nota de 
Atividade 2 

 
 
 
5 

 
 
 

Esportes de invasão: basquete e handebol 

Como será realizado: 
Passo 1: O professor mostrará algumas anotações das 
regras durante a prática das modalidades. 
Passo 2: haverá divisão de equipes e jogos de basquete e 
handebol. Durante os jogos os alunos deverão vivenciar o 
papel de árbitro da partida e realizar as devidas anotações. 
Critérios avaliativos: 
- Participação ativa na atividade: 3,0 pontos; 
- Arbitrar o jogo e anotações do mesmo corretamente: 2,0 
pontos. 

Ensino Religioso Prof. Matheus Fernandes Leal 

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

 

26/08 

 
PR1 - Prova 

 
   3 

Unidade 3 do livro didático, capítulos: 
09 – Cristo é Tudo 

10 – Coração Inquieto 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/09 

 
 
 
 
 
 
 
 

AT1 – Passa ou 
Repassa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3 do livro didático, capítulos: 
11 – A Ousadia de Protestar 
12 – Mensageira Inspirada 

 

Capítulos 11 e 12 da unidade 3 do livro didático, caderno e 
atividades resolvidas.  
Os alunos deverão se dividir em 6 grupos 6 pessoas (OBS: 
dois grupos possuirão 7 integrantes – os grupos que forem 
entregues por escrito primeiro ao professor serão 
considerados, com os demais tendo que se adaptar a 
quantidade de 6). 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. 

 
Durante o 
bimestre 

 
TD1 – Tarefas  

 
4 

Atividades do livro didático, tarefas de casa, 
participação e outras atividades em sala 

relacionadas ao conteúdo da unidade 3 do 
livro didático 

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 Profª Elaine Pereira Santana 

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

 
 

Durante o 
bimestre 

 
 

AV1 – Listas CPB 

 
 

10 

Interpretación de texto/Humor 
gráfico/Profesiones/Preposiciones/Locuciones 

preposicionales/Instrumentos 
musicales/Pretérito Perfecto simple  o 

Indefinido. 

 
 
Livro Língua Espanhola 8 – Capítulos 5 e 6. 

Geografia Profª Giovana Cesar C. de Oliveira 

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

30/08 PR1 – Prova. 3,5 Continente americano 

Apostila bimestral, aulas presenciais, sites educacionais e 
em provas de vestibulares anteriores. A atividade será 
desenvolvida em sala de aula. 
Antes da prova, a professora irá fazer um resumo do 
conteúdo e detalhar no caderno, com os alunos, tudo o que 
precisa ser estudado para a prova. 

05/09 – 09/09 AT1 – Debate. 3,5 
Países desenvolvido X Países 

subdesenvolvidos. 

Apostila bimestral, aulas presenciais e em sites 
educacionais. 
Como fazer: 
(1) Cada aluno receberá uma pergunta que deverá 
responder em casa, pesquisar, fazer anotações para, então, 
participar do debate em sala de aula; 
(2) A sala será organizada para debatermos o tema; 
(3) A professora guiará o debate coletivo; 
(4) Cada aluno terá o seu momento para compartilhar o 
assunto estudado. 
Critérios avaliativos: 
(1) Domínio do conteúdo; 
(2) Desenvolvimento da apresentação do conteúdo; 
(3) Tempo utilizado; 
(4) Participação adequada (respeitar o momento de fala, 
respeitar os colegas etc). 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas CPB. 
3 

Conteúdo bimestral 
Listas de exercícios postadas no site CPB sobre os 
conteúdos trabalhados em sala de aula. 



Gramática Profª Hariane Gabrielli Momberg Plens 

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

 
 

06/09 

 
 

AV1- Atividade 

 
 
5 

 
 

Leitura e análise de texto 

Os alunos deverão realizar a leitura prévia do livro 
paradidático Mistério na casa verde, de Moacyr Scliar. No 
dia em questão os alunos deverão realizar uma análise do 
livro, em sala de aula, seguindo as orientações da 
professora. A avaliação será mediante a leitura e a 
realização da atividade. 

 
14/09 

 
MA1 – Metodologia 

ativa 

 
5 

Etapas da escrita, ortografia, carta de 
reclamação e de solicitação e leitura. 

O aluno desenvolverá uma autoavaliação do seu 
desempenho durante o bimestre de acordo com perguntas 
direcionadas realizadas pela professora. 

 
 
 
 
 
 

Durante o 
bimestre 

 
 
 
 
 

 
TD1- Tarefas diárias 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Etapas da escrita, ortografia, carta de 
reclamação e de solicitação e leitura. 

Exercícios realizados em sala de aula, no livro ou no 
caderno, de acordo com o conteúdo proposto. O aluno 
deverá apresentar a atividade para o professor dentro do 
tempo solicitado, para que a atividade seja validada.  
Algumas atividades serão realizadas em grupo, para fixação 
do conteúdo. Para isso, os alunos deverão se reunir em sala 
e apresentar a sua parte, conforme a orientação. A avaliação 
será a participação do aluno, no caso de atividades em 
grupo, que contará como a nota de uma atividade realizada. 
As tarefas de casa são solicitadas aos alunos diariamente 
em sala, as tarefas devem ser anotadas pelo aluno, caso ele 
falte no dia que o professor passou a tarefa, deverá 
conversar com os colegas ou checar o site do colégio. É 
dever do aluno buscar a lição do dia que faltou. 
Algumas pesquisas poderão ser solicitadas aos alunos para 
fixação de conteúdo, também para que entendam o seu uso 
no cotidiano. 

 
 
 

Durante o 
bimestre 

 
 
 

MA2 – Metodologia 
ativa 

 
 

 
5 

 
 
 

Etapas da escrita 

Durante o bimestre os alunos serão instigados a buscar mais 
sobre as etapas da escrita, guiados pela professora, e 
apresentar para o restante da sala como uma sala de aula 
invertida, em que o aluno é o protagonista do próprio 
aprendizado.  
A avaliação será conforme a postura adotada pelo aluno na 
explicação, domínio do objeto de conhecimento e no 
interesse e colaboração com a explicação dos colegas. 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Capítulo 8 da apostila didática 
Internet, livros e caderno do aluno 
Trabalho em grupo com temas previamente divididos em 
sala de aula sobre o Primeiro Reinado ou o Período 



29/08 AT1 – Trabalho 
bimestral em grupo 

5 Trabalho sobre o Período Regencial no Brasil 
e o Segundo Reinado 

Regencial no Brasil. Cada grupo fará um seminário (em 
vídeo) e enviará o link via E-CLASS no roteiro do dia 29/08 
até o dia 05/09. (Todos os integrantes do grupo devem 
enviar o link). 
Critérios avaliativos: Domínio de conteúdo, elaboração, 
estética, envio do link, organização e tempo utilizado. 

 
16/09 

 
PR1 – Prova 

 
10 

Capítulo 7 – “Da chegada de Dom João à 
Independência do Brasil” 

Capítulo 8 – “O reinado de D. Pedro I e o 
período regencial” 

Livro didático: p. 2 a 39 
Lista de exercícios 
Caderno do aluno 

Durante o 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios 

5 Capítulos 7, 8 e 9 do livro didático 
 

Portal CPB 

Inglês Prof. Rodinei Júnior Vieira 

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

 

19/08 
 

AT1 – Prova de 
verbos 

 
3 

 
Lista de verbos regulares e irregulares. 

Lista disponível na Plataforma E-class de 1º/08/22. 
Obs.: É a mesma lista enviada anteriormente. 

 
14/09 

 
PR1 - Prova Bimestral 

 

7 Comprehension; Future with Going to; 
Pronouns; Future with Will; Simple Past – 
review. 

Livro Didático – Unit 3 (chapter 5 and chapter 6); Caderno e 
apresentações em PPT disponibilizadas no E-class. 

 
Durante o 
Bimestre 

 

AT2 – Trabalho de 
Interpretação e 

questões gramaticais 
 

3 Realização do Trabalho de Inglês abordando 
os assuntos do bimestre como apoio ao livro 
didático. Essa atividade será realizada 
majoritariamente na sala de aula. 

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. 

 
Durante o 
Bimestre 

AV1 - Listas CPB 4 
 

Comprehension; Future with Going to; 
Pronouns; Future with Will; Simple Past – 
review. 

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. 

Durante o 
Bimestre 

AT3 – Atividades 
escritas e orais 

3 Tarefa de casa e atividades em sala de aula. Acompanhamento durante o bimestre. 

Matemática Profª Nalva Cristina Barostichi 

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

 
 

18/08 

 
 

TB1 - Trabalho 

 
 
4 

 
 

Capítulo 5 do livro didático do 2º bimestre – 
Construções geométricas 

Você deverá desenhar 2 polígonos regulares (não pode ser 
quadrilátero, nem triângulo) utilizando as técnicas vistas em 
aula, ou poderá pesquisar alguma outra técnica. O trabalho 
deve conter o passo a passo detalhado de como foi feito o 
desenho de cada polígono, as medidas devem estar 
corretas (lados e ângulos), e muito capricho. 

 
15/09 

 
PR1 - Prova 

 
10 

Capítulo 6 – Funções; 
Capítulo 8 – Áreas e volumes. 

 

Liivro didático do 3º bimestre. 
Listas CPB 
Tutoriar 

Durante o 
bimestre 

 
AV1 – Listas CPB 

 
4 

Listas CPB – Equações de 2º grau; Funções; 
Simetrias; Área e volume. 

Liivro didático do 3º bimestre. 
Tutoriar 



 

 
 

Durante o 
bimestre. 

 
 

AT1 – Tarefas de 
casa/classe e Tutoriar 

 
 
2 

 
 

Equações de 2º grau; Funções; Simetrias; 
Área e volume. 

Caderno de Exercícios Tutoriar – Resolver, corrigir no 
www.tutoriar.com os exercícios que serão selecionados ao 
final de cada conteúdo. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 
www.tutoriar.com todos os exercícios selecionados pela 
professora durante o bimestre, e mostrar os exercícios feitos 
durante as aulas, o tutoriar deve estar com o aluno em todas 
as aulas. 

Redação Profª Milena de Moraes Lencione Freitas 

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

 
18/08 

 
AT1-Interpretação 

textual 

 
5 

 
Interpretação de textos 
Figuras de linguagem 

Slides na plataforma E-class.  
Textos e exercícios de interpretação sobre figuras de 
linguagem no caderno de redação. 

 
 

01/09 

 
 

AV1- Produção textual 

 
 
5 

 
 

Relatório de experiência 

Livro didático de Língua Portuguesa unidade 3.  
Em duplas ou trios os alunos deverão produzir um relatório 
de experiência em forma escrita ou por vídeo. O roteiro da 
apresentação estará disponível na plataforma E-class a 
partir do dia 22/08 e serão desenvolvidas em aula conforme 
instruções da professora. 

 


