
  

 
Atividades Domiciliares Avaliativas 

 3º Trimestre 2020 
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 – 
 7º ano – Turma 73  

História 

Questionário on line que será disponibilizado no Marista Virtual. 
Conteúdo: 
- Colonização espanhola na América - cap. 9 
- Colonização portuguesa na América - cap.10 

Geografia 

- O trabalho de 2,0 pontos da disciplina de geografia corresponderá a um questionário 
online composto por 10 questões abordando o capítulo 8 do livro didático – 
Extrativismo e recursos minerais (todo o capítulo) e o capítulo 9 – A urbanização e as 
cidades brasileiras (até a página 199). 
O questionário será aberto no dia 03 de novembro às 8h e ficará disponível até o dia 
10 de novembro às 23h59min. 
A partir do início da avaliação o estudante terá o tempo de 2 horas para revolver as 10 
questões presentes no questionário. 

Filosofia 

Identificar falácias - Estará disponível do dia 19/10 até 10/11. 
Conteúdo: 
Falácias: Apelo à piedade; Apelo à autoridade; Argumento ofensivo; Página 94 do 
capítulo 7 (exercício 5), 
A mudança de mentalidade e página 78 (exercício 6 do capítulo 5), Escolástica: A 
Filosofia das escolas cristãs. 

Ensino 
Religioso 

Questionário online - estará disponível do dia 26/10 até 10/11 e contará com 10 
questões. 
Conteúdo:  
Capítulo 1 - Preconceito e religião - com início na página 98 e 99. 

Língua 
Portuguesa 

Trabalho Interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Os 
estudantes deverão CRIAR uma versão de um conto escolhido, sobre a obra Sherlock 
Holmes-casos extraordinários, seguindo as oito etapas descritas pelas professoras no 
tópico da atividade. O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo, e 
deverá ser postado no Marista Virtual, nos componentes envolvidos. 

Produção 
Textual 

 
Escrita de Artigo de Opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
(Tarefa no Marista Virtual).  

Educação 
Física 

QUESTIONÁRIO ONLINE SOBRE: 
JOGOS: Definições, conceitos e classificações  
ESPORTES: Definições, características e classificações  

Língua 
Inglesa 

Trabalho Interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Os 
estudantes deverão CRIAR uma versão de um conto escolhido, sobre a obra Sherlock 
Holmes-casos extraordinários, seguindo as oito etapas descritas pelas professoras no 
tópico da atividade. O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo, e 
deverá ser postado no Marista Virtual, nos componentes envolvidos. 



  

 

Orientação:  

- No Marista Virtual 3.0, em cada componente curricular, consta o tópico referente a 3º Trimestre Avaliação, 

onde estão especificadas as atividades que serão avaliadas de valor 2,0 e que devem ser entregues, conforme 

prazo determinado ali. 

- Lembramos que esses trabalhos não são recuperados automaticamente na Prova de Recuperação. Se o 

estudante perder o prazo de entrega deverá justificar pelo email: santamaria@maristas.org.br, para ter uma 

compensação na Prova de Recuperação. 

  

  
 

Língua 
Espanhola 

Questionário via Marista virtual sobre: 
Libro de lectura: Libro de lectura: Nuala. 

Arte 

Proposta da Atividade avaliativa do 3º trimestre/2020 Relacionando Sherlock Holmes 
de Arthur Conan Doyle com filmes de aventura e ficção. 
1. Relacionando Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle com filmes de aventura e 
ficção, conforme estamos vendo no capítulo 11 sobre cinema.  
a) O livro trata de "Quatro contos em que Sherlock demonstra seus métodos. Em A face 
amarela, um homem tem dúvidas sobre o comportamento de sua esposa. O ritual 
Musgrave envolve um mapa do tesouro e estranhos desaparecimentos. A Liga dos 
Cabeças-Vermelhas trata de uma curiosa organização, que contratava apenas homens 
ruivos. O diamante azul começa com um ganso roubado...  
b) Você vai relacionar cada conto a um filme ou seriado e assim realizar um comentário 
relacionando os pontos em comum entre o conto e o filme ou seriado. Ilustre seu 
texto/comentário com uma imagem do filme ou seriado. 

Ciências 

Na atividade os alunos devem conhecer os representantes típicos de cada bioma do 
Brasil, tanto da flora quanto da fauna e entender como os fatores abióticos 
determinam qual biodiversidade será encontrada em cada região.  
Capítulos do livro: 10 e 11.  
Data de publicação da atividade no Marista Virtual: 22/10/2020  
Data limite de entrega da atividade: 11/11/2020 

Matemática 
 Trabalho envolvendo o Capítulo 7: Razão e Proporção.  
Será postado no Marista Virtual no dia 23/10 e deverá ser realizado de forma 
individual. 
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