ATIVIDADE PARA NOTA
1º TRIMESTRE / 2017
7º ANO A DO ENSINO FUNDAMENTAL

IMPORTANTE: Trabalhos entregues no prazo terão a nota integral, desde que atendidos a todos os critérios exigidos. / Trabalhos entregues
fora da data (imediatamente na próxima aula do professor) será atribuída a metade da nota (também se os critérios forem cumpridos). / Não
serão aceitos trabalhos entregues fora dessa data.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PRODUÇÃO TEXTUAL | Prof.ª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pela professora, inclusive lições
de classe e de casa) 3,0 pontos.
Produções textuais (aplicadas em sala de aula) 3,0 pontos.
Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Texto redigido em sala de aula, referentes ao gênero estudado – 2,0 pontos.
Algumas produções textuais serão aplicadas em grupos ou duplas, quando o gênero
textual assim permitir.
.x.x.x.x.x.x.

PORTUGUÊS / Prof.ª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pela professora, inclusive lições
de classe e de casa) 3,0 pontos.
Atividades interpretativas e gramaticais (aplicadas em sala de aula) 2,0 pontos.
Avaliação do livro paradidático (questões escritas e apresentações) 3,0 pontos.
As datas das atividades avaliativas serão previamente avisadas em sala de aula e postadas
no site do Colégio.
.x.x.x.x.x.x.

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações

5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos.
My favorite person: Os alunos devem escolher uma pessoa de quem eles gostam e a quem
admiram para contar a história de vida. Devem falar sobre a biografia da pessoa e sobre o que
mais gostam a respeito do personagem. Podem trazer figuras ou apresentar em slides. Devem
usar o tempo verbal que estarão aprendendo; passado simples.
Trabalho individual. Pode ser apresentado em slides ou com figuras. É necessário que haja
parte visual. Não será suficiente apenas falar.
IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser apresentados na data previamente marcada. Os alunos
receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com calma e
capricho. Os trabalhos não apresentados no dia marcado poderão ser apresentados com uma
aula de atraso valendo a metade do valor original. Após a segunda alternativa de
apresentação não será mais aceito o trabalho e o aluno receberá a nota 0 (zero).
Apresentações em 15/03/2017 por ordem de chamada.

ESPANHOL | Profª Mónica Laura Techera Villa
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Participação em sala de sula (Participação, lição de casa, material completo,
responsabilidade) 0 a 4,0 pontos
A turma será dividida em grupos por meio de sorteio. Cada grupo pesquisará sobre um
esporte escolhido pela professora. A pesquisa será sobre: Objetos que são necessários
para praticá-lo, roupa específica para esse esporte, partes do corpo trabalhadas ao praticar
esse esporte. Deverão também pesquisar sobre a vida de um esportista. Na data
estipulada apresentarão o trabalho para a sala.
De 0 a 6,0 pontos
06/04

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk
1. Avaliações
2. Atividades Extras

Avaliação Trimestral (P1) – 10,0 pontos + Porcentagem do Simulado
Prática de Ateliê – 10,0 pontos
Avaliação do processo de criação do aluno:
execução das atividades práticas,
conclusão das atividades,
assiduidade dos materiais solicitados para a aula,
pesquisas de imagens.
Atividades para casa – 31/03


Estudo do livro – 5,0 pontos

Questionário dos módulos 1, 2 e 3 e resumo dos itens de cada módulo.
(Ex.: Módulo: Item 1, 2, 3 e 4)

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Capa com identificação: Atividades de Arte, Nome do aluno, ano e número.
Devem ser realizados a mão, em folhas pautadas, a lápis.
Trabalho em dupla – Da linha ao ponto – “Obsessão Infinita” – 5,0 pontos


Suporte: Caixas de papelão grandes e vedadas, previamente pintadas e depois
confeccionadas a partir de materiais diversos.



Cada dupla deverá desenvolver a colagem a partir do uso do material sorteado.
(Ex.: Tampinha de garrafas de tamanhos variados)



Artistas de referência: Yayoi Kusama. Uso de pontos e linhas conforme elemento
utilizado pela artista.

 As caixas serão expostas em locais coletivos pela escola.
Dia 07 de abril

EDUCAÇÃO FÍSICA | Prof. Paulo Roberto Rodrigues
1. Avaliações
2. Atividades

Avaliação Trimestral – Prova Prática.

Participação contínua (presença às aulas, envolvimento e realização das atividades).

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
HISTÓRIA | Profª Valéria Vitória de Almeida Carvalho
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe – 2,0
1- Portfólio de aula – 4,0
2- Pesquisa: Feudalismo (temas variados determinados em sala) – 4,0
1- Desenvolvido diariamente e cobrado ao término de cada tema.
2- Temas variados determinados em sala.
2- 06 e 07/03

GEOGRAFIA | Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2a. Trabalho
Trimestral

2b. Trabalho
Trimestral

2c. Realtório de
Atividades

2d. Simulado

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Censo Escolar Demográfico (3,0)
Os alunos, em grupo e na sala de aula, serão responsáveis pela elaboração, aplicação e
divulgação dos resultados do Censo Demográfico Escolar.
O trabalho será realizado concomitantemente nas aulas de Educação Financeira
durante o 1º Trimestre.
Material utilizado: Lápis de cor, régua, compasso, calculadora (não poderá usar o
celular) e transferidor.
Pirâmide Etária (3,0)
Os alunos, individualmente, serão responsáveis pela elaboração de um gráfico que busca
reconhecer as características sociais da população de uma dada região.
O trabalho será realizado em sala de aula, os alunos serão avisados com antecedência
da data para trazerem o material necessário à elaboração do trabalho.
Material: Papel milimetrado A3, lápis de cor vermelho e azul, régua e caneta preta.
Exercícios propostos (2,0)
Os alunos, individualmente, deverão fazer os exercícios propostos ao fim, ou no meio do
capítulo estudado.
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado. Logo, a presença de
material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e os alunos terão tempo suficiente
para terminá-los na mesma. Entretanto, caso o aluno não os termine, os mesmos serão
finalizados em casa.
Simulado (2,0)
Os 5 exercícios no simulado de Geografia têm peso como nota de trabalho. Desta forma,
cada questão certa vale 0,4 e, a somatória de acertos pode totalizar até 2,0 pontos.
Data: Verificar no calendário de provas.

5. Data de Entrega

Os trabalhos serão realizados em sala de aula.

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: A Criação do Mundo segundo:
1. Mitologia Iorubá
2. Mitologia Nórdica
3. Mitologia Grega
4. Mitologia Hindu

4. Informações

5. Data de Entrega

5. Mitologia Guarani
Realizar o trabalho impresso em folha A4; com margens de 2,0 cm; fonte Arial; tamanho
12;
espaçamento entrelinhas de 1,5.
22/03/2017

ENSINO RELIGIOSO | Prof. Rogério Bezerra da Silva
1. Avaliações
2. Atividades Extras

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Orientações em aula e posteriormente as informações serão postadas no Site.

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Informações e
Datas

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Atividades de sala (4,0)
* Listas de exercícios (2,0)
* Atividades práticas (4,0)
Os alunos serão orientados.

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercícios referentes aos conteúdos estudados – 10,0 pontos.
.x.x.x.x.x.x.x.
As listas terão seus valores informados no decorrer das aulas e no cabeçalho da atividade.
As datas das entregas serão informadas pela professora no decorrer do trimestre e
também via site do Colégio.

GEOMETRIA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercícios referentes aos conteúdos estudados – 10,0 pontos.
.x.x.x.x.x.x.x.
As listas terão seus valores informados no decorrer das aulas e no cabeçalho da atividade.
As datas das entregas serão informadas pela professora no decorrer do trimestre e
também via site do Colégio.

