
 
 

Sistemática de Atividades Avaliativas – 7º 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 5 Atividades do livro. Livro de artes. 

19/04 PE1 - Pesquisa 2 “Pesquise” – Leonardo da Vinci. 
Seguir as instruções que estão na página 34 do livro de 
arte. Enviar foto da atividade no eclass. 

17/05 TB1 – Trabalho 3 “Na prática” – Caricatura 
Seguir as instruções que estão na página 45 do livro de 
arte. Enviar foto da atividade no eclass. 

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

26/05 PR1-Prova 10 
Capítulo 4- Quanto a Terra treme 
Capítulo 5 – Atmosfera com febre 

Livro didático 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
Aulas gravadas 

07-11/06 SI1- Simulado CPB 3 Conteúdos de revisão 
Conteúdo do bimestre anterior 
Livro didático ano anterior 
Caderno 

 
Durante o 
bimestre 

 

AT1 – Atividades do 
livro didático e caderno 

10 

Atividades diversas: 
Capítulo 4- Quanto a Terra treme 
Capítulo 5 – Atmosfera com febre 
Capítulo 6 – Potencial verde 

Livro didático 
Slides 
Caderno 
Aulas gravadas 
Mais informações durante a aula 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 – listas de 
exercícios portal CPB 

7 
Capítulo 4- Quanto a Terra treme 
Capítulo 5 – Atmosfera com febre 
Capítulo 6 – Potencial verde 

Livro didático 
Slides e exercícios extras.                                           
Caderno. 
Aulas gravadas 
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 

PE1 - Pesquisa 4 
Atividade física e saúde: Doenças Hipocinéticas- 
Diabetes- Tipo 1 e Tipo 2. 

Os alunos deverão realizar uma pesquisa escrita sobre o 
Tema Proposto: Diabetes. 
Segue o site de apoio: 
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes. 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/diabetes


A pesquisa deverá conter no mínimo 20 linhas e deverá 
conter os seguintes itens: 

1- O que é diabetes; 
2- Qual o tipo de diabetes; 
3- Sintomas de diabetes; 
4- Tratamentos de Diabetes; 

O trabalho deverá ser postado no Eclass de forma legível 
no Roteiro de aula da semana 26 de abril a 03 de maio 
para a correção. 

09/06 AV1 - Lista CPB Provas  6 

Esportes de marca: atletismo – salto em altura; 
Esportes de invasão: basquetebol (revisão dos 
fundamentos específicos e regras básicas da 
modalidade) 
Lutas do Brasil: Jiu-Jitsu. 

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 
durante a aula híbrida. 

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

10-14/05 AT1 - Gincana em grupo 10 

O sermão do monte (Mateus 5-7) Primeira parte 
da unidade 2 do livro didático, envolve a 
advertência de Jesus quanto a não julgar outras 
pessoas (capítulo 5) e as parábolas da ovelha 
perdida, dracma perdida e filho pródigo (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.  

09/06 PR1 - Prova bimestral 10 
Segunda parte da unidade 2 do livro didático, 
envolve a parábola dos talentos e o ensino do 
amor ao próximo (capítulos 7 e 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: “Tablón 
de anúncios de 

clasificados” 
 

5 Capítulo 3 – Género textual: Clasificados 

Livro Língua Espanhola 7 – Capítulo 3. 
Elaborar cinco (5) anúncios de classificados, conforme 
exemplo das páginas 38 e 39 do livro. O texto terá que 
ser em espanhol, com imagens ou elementos gráficos. 
Postar o trabalho de 17 a 24 de maio de 2021. 

07 a 11/06 SI1 - Simulado   3 
Capítulos 1 e 2 – Interpretación de texto/Mi 
barrio/Establecimientos de un barrio/Placas de 
señalización/Adverbios de lugar/Comidas y 

Livro Língua Espanhola 7 – Capítulos 1 e 2. 

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


recetas culinarias/Verbos encantar, ir y venir - 
Presente de indicativo. 

Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividades   2 

Capítulos 3 y 4- Mi cocina y mi 
restaurante/Utensilios de mesa y cocina/Comidas 
típicas/Pronombres y verbos reflexivos 
-Mis medidas y mis finanzas/ Pesos y 
medidas/Dinero/Banco/Formas nominales del 
verbo/Separación silábica/Interpretación de texto 

Livro Língua Espanhola 7 – Capítulos 3 e 4. 

Durante o 
bimestre 

 

AV1 - Avaliação – Lista 
CPB -  

10 

Capítulos 3 y 4- Mi cocina y mi 
restaurante/Utensilios de mesa y cocina/Comidas 
típicas/Pronombres y verbos reflexivos 
-Mis medidas y mis finanzas/ Pesos y 
medidas/Dinero/Banco/Formas nominales del 
verbo/Separación silábica/Interpretación de texto 

Livro Língua Espanhola 7 – Capítulos 3 e 4. 

Geografia Prof. Jacir Gonçalves 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

 
13/05 

 
PR1 - Prova 1 

 
10 

Capítulo 4 - “A comunicação na construção do 
espaço brasileiro”  
Capítulo 5 - "Estudos demográficos do Brasil” 

Atividade avaliativa no link CPB prova disponível na 
plataforma E-CLASS. 
Livro didático nas páginas 02 a 26 e anotações no 
caderno. 
Participar ativamente de todas as aulas e realizar leitura 
individual dos conteúdos apresentados dos capítulos. 

07 a 11/06 SI1 – Simulado 3 Conteúdo revisado do 7º ano. Caderno e livro didático. 

 
15/06 

 
PR2 - Prova 2 

 
10 

Capítulo 5 - " Estudos demográficos do Brasil” 
Capítulo 6 – “Espaço urbano” 

Atividade avaliativa no link CPB prova disponível na 
plataforma E-CLASS. 
Livro didático nas páginas 26 a 56 e anotações no 
caderno. 
Participar ativamente de todas as aulas e realizar leitura 
individual dos conteúdos apresentados dos capítulos. 

Durante o 
bimestre 

 
AT1 - Atividade 

 
4 

Exercícios dos capítulos 4, 5 e 6 realizados 
durante o 2º bimestre. 

Livro didático 
Atividade exercícios dos capítulos 4 a 6 do livro didático. 

 
Durante o 
bimestre 

AT2 - Listas 3 
Listas 1,2 e 3 na plataforma E-CLASS no link 
CPB provas, realizado durante o 2º bimestre. 

Site: cpbprova.com.br 
Link na plataforma E-CLASS 

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

10/05- 17/05 AV1 - Lista CPB I  3 
Conteúdo do 2º bimestre trabalhado até o 
momento. 

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

31/05- 07/06 AV2 - Lista CPB II  4 
Conteúdo do 2º bimestre trabalhado até o 
momento. 

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

07/06- 11/06 SI1 - Simulado CPB  3 Conteúdos de revisão 
O simulado estará disponível e deverá ser realizado de 
forma on-line no CPB provas. 

Ao longo do 
bimestre 

TB1 - Trabalho 
bimestral-  

10 
Tipos de predicado- Complemento verbal- Vozes 
verbais 

O trabalho será realizado de forma individual. 
Cada grupo de alunos terá um tema para realizar o 
trabalho e uma data de apresentação a depender do 



tema. Cada aluno deverá criar uma atividade criativa para 
os outros alunos da turma, lembrando que para o tempo 
de pandemia que estamos vivendo a atividade deverá ser 
on-line. 
O aluno poderá criar um quis utilizando o Kahoot, por 
exemplo. A criatividade deverá ser explorada. Cada aluno 
deverá criar ao menos 2 exercícios para o restante da 
turma. 

História Prof. Jonathas Silva Oliveira 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

10/05 
AT1 – Trabalho 

Individual para casa 
3 Trabalho sobre povos indígenas sul-americanos 

Capítulo 6 do livro didático 
Internet e livros 
O aluno deverá escolher um povo nativo sul-americano e 
apresentar a sua cultura de forma criativa. 
É permitida a criação de maquetes, roupas e demais 
aspectos culturais 
Uma foto referente ao trabalho deve ser enviada via E-
CLASS até o dia 17/05 

17/05 
AT2 – Questionário 

sobre livro 
2 

Atividade sobre o livro paradidático “Descoberta 
na América” de Michelson Borges 

O aluno deverá responder o questionário sobre o livro 
“Descoberta na América” 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 

07/06 
PR1 – Atividade 

Avaliativa Bimestral 
10 

Capítulo 4 – Reforma Protestante 
Capítulo 5 – Absolutismo, Mercantilismo e 
Grandes Navegações 
Capítulo 6 – Povos Indígenas da América 

Apostila didática: p. 2 a 64 
Listas de exercícios 
Caderno do aluno 

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas de 
exercícios CPB 

2 Capítulos 4, 5 e 6 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 UCB 3 Conteúdos anteriores  

Durante o 
Bimestre 

AV1 - Listas CPB  7 
Comprehension; There to be (past); Means of 
transportation; Simple Past (regular verbs). 

Livro Didático – Unit 2 (chapter 3 and chapter 4) 

Durante o 
Bimestre 

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

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

No decorrer do 
bimestre 

AV1 – Listas CPB 10 
Números inteiros; Números racionais; Funções, 
sequências e equações. 

Capítulo 3 do livro didático p. 43 – 62 
Capítulo 4 e 5 do livro didático p. 2 - 47 
Atividades no Caderno 

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



No decorrer do 
bimestre 

 

AT1 – Atividade na 
plataforma Nearpod 

4 

Verificação de aprendizagem ao final de cada 
capítulo (Números inteiros; Números racionais; 

Funções, sequências e equações). 

Capítulo 3 do livro didático p. 43 – 62  
Capítulo 4 e 5 do livro didático p. 2 - 47 
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. 
Observação: O Aluno deverá resolver e corrigir no 
www.tutoriar.com todos os exercícios das páginas 20 até 
44 durante o bimestre, porém enviará apenas os 
exercícios selecionados pela professora no decorrer das 
aulas. 

Redação Profª Maria Aparecida Rocha Santana 
Data Tipo de Avaliação Peso Objetos de conhecimento Onde encontrar? Como fazer? 

Durante o 
bimestre 

AT1 - Fichas de 
atividades livro ler é 

uma descoberta 
3 

Informativo - Carta - Tirinhas 
H1. Inferir a presença de valores sociais, culturais 
e humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

Atividades nas fichas do livro Ler é uma descoberta - 
fichas 6 a 10 
A professora durante a aula projeta o texto para leitura e 
análise em grupo - discutindo o assunto com a turma - 
para depois responder às questões que estão nas fichas. 

Durante o 
bimestre 

TA1 - reescrita - 
interpretação - produção 

4 
Notícias 
Carta 
Tirinhas 

Após o preenchimento das fichas do livro ler é uma 
descoberta, o aluno irá produzir tipos de textos com os 
gêneros estudados. Tudo será feito em sala de aula, 
juntamente com a professora 

07 a 11/06 SI1 – Simulado 3 Tipos de textos diversos Caderno do aluno. 

 
 


