
  

Atividades Domiciliares Avaliativas 
 2º Trimestre 2020 

 

Componente 
Curricular 

Atividades Avaliadas | Valor 2,0 - 8º ano 

História Questionário avaliativo sobre a Era Napoleônica (capítulo 4, da página 66 até a 74) e as Independências do 
Haiti e da América Espanhola (capítulo 7) – a atividade será proposta no tópico “Avaliação – II tri (2,0)”. 

Geografia Questionário online - América Anglo-Saxônica - Parte I & Parte II (Tópico => 2º trimestre - 22/06 - América 
Anglo-Saxônica - Parte III). 

Filosofia Atividade em duplas. Apenas um da dupla precisa enviar. 
Ler os textos das páginas 92 a 95 e responder as quatros questões. 
Prazo máximo para o envio, dia 04 de agosto de 2020, até às 11h40. 

Ensino 
Religioso 

Atividade em duplas. Apenas um da dupla precisa enviar. 
Ler os textos das páginas 76 e 77 e responder as quatros questões. 
Prazo máximo para o envio, dia 04 de agosto de 2020, até às 11h40. 

Língua 
Portuguesa 

 Trabalho sobre o livro: Eros e Psiquê, de Ferreira Gullar, após a leitura da narrativa, o estudante deverá 
selecionar partes importantes da narrativa, fatos que delineiam o enredo, obedecendo à mesma linearidade 
presente no texto, ilustrando-as e, portanto, recontando a história por meio das citações selecionadas e das 
respectivas ilustrações. Essa atividade, de valor 2,0, deverá ser realizada individualmente ou em grupos com 
quatro componentes da mesma turma. Se for em grupo, a organização e a conversa deverão ser totalmente 
ON-LINE. Quando postarem o trabalho, o estudante responsável pela postagem deverá indicar os 
integrantes do grupo e turma.  Deverá ser entregue no Marista Virtual até o dia 03/09, às 23h59.  

Produção 
Textual 

Podcast “Eu acho que...” 
Produção de um podcast a partir da escrita de um artigo de opinião.  

Educação 
Física 

TRABALHO SOBRE COORDENAÇÃO MOTORA - Filmagem da realização prática de um Circuito Motor 
envolvendo: corrida e/ou caminhada, saltos, deslocamentos, pulos..., ou seja, criar possibilidades de 
exercícios envolvendo a Coordenação Motora. Realizar no espaço que o estudante possui e com objetos que 
tem em casa (garrafas de plástico, almofadas, meias, cones). 
CRITÉRIOS AVALIATIVOS: Criação e realização prática de um Circuito Motor; O vídeo deve ter duração de no 
máximo de 2 minutos; Postagem do vídeo pode ser pelo Marista Virtual ou pelo e-mail: 
gabriela.bagatini@maristas.com.br. (OBS: Para o envio no Marista Virtual, o vídeo pode conter até 100 MB).  

Língua Inglesa Prova do livro paradidático ANANSI TWO STORIES. Questionário online do Marista Virtual. 

Língua 
Espanhola 

Separación de sílabas. (pág. 37 e postagem no Tópico de 29/7/2020, no Marista Virtual. 

Arte 1) Realizar um quadro comparativo entre a cultura da China e a cultura do Japão (postagens nos dias 15/7/20 
e 22/7/20 no Marista Virtual).  Destacar os seguintes tópicos: Religião, arquitetura, pintura, música, três 
curiosidades e imagens de cada cultura. 
2) Observar a estética visual do trabalho/criatividade e imagem legível no arquivo de envio. Identificação: 
nome e turma.  

Ciências O trabalho será um questionário online com 10 questões objetivas que estará disponibilizada no tópico 
“avaliação 2º trimestre – valor 2,0 pontos no dia 20/08.  
• sistema respiratório humano. resumos didáticos e áudio-aulas do marista virtual;  
• sistema circulatório humano. resumos didáticos e áudio-aulas do marista virtual;  

• tipos sanguíneos e doadores e receptores universais; resumos didáticos do marista virtual;  

Matemática Trabalho abordando os conteúdos da unidade 3 do livro didático (páginas 70 a 101) – Conteúdos: Expressões 
algébricas, Sequências (definidas por um fluxograma), Equação do 1º grau, Equação do 1º grau com duas 
incógnitas, Sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas, Inequação do 1º grau e Equação do 
2º grau, na forma ax²+c=0. 
O trabalho será na forma de questionário online com 10 questões objetivas, que estará disponibilizado no 
tópico do Marista Virtual 3.0 como “Avaliação 2º Trimestre – Trabalho valor 2,0”.  

mailto:gabriela.bagatini@maristas.com.br


  

Orientação:  
- No Marista Virtual 3.0, em cada componente curricular, consta o tópico referente a 2º Trimestre Avaliação, 
onde estão especificadas as atividades que serão avaliadas de valor 2,0 e que devem ser entregues, conforme 
prazo determinado.  

 

2º Trimestre 
Questionários da Área do Conhecimento | Valor 3,0 

  

Área Data e 
Horário 

Componente 
Curricular  

Conteúdos Abordados 

H
U

M
A

N
A

S 

22/08  
8h às 12h 

História Era Napoleônica (capítulo 4); Independências do Haiti e da América Espanhola (capítulo 7) 
e Conjurações Mineira e Baiana (capítulo 5). 

Geografia Políticas migratórias  
Unidade 4, p. 105 e 113 
Disponível no Marista Virtual em: 2º trimestre – 15/06 – América Anglo-Saxônica –  
Parte II. 
Distribuição demográfica dos Estados Unidos 
Unidade 4, p. 112 
Disponível no Marista Virtual em: 2º trimestre – 29/06 – América Anglo-Saxônica – Parte IV. 
Organização espacial norte-americana 
Unidade 4, p. 116 e 117 
Disponível no Marista Virtual em: 2º trimestre – 29/06 – América Anglo-Saxônica – Parte IV. 
Estados Unidos e relações internacionais 
Unidade 4, p. 121 a 127 | Disponível no Marista Virtual em:  2º trimestre – 27/07 – América 
Anglo-Saxônica – Parte V. 
Características socioeconômicas dos países da América Latina 
Unidade 5, p. 136 a 139 |Disponível no Marista Virtual em: 2º trimestre – 03/08 – América 
Latina – Parte II.  

Filosofia *Legenda: U=unidade; C=capítulo; P=página. 
U3C5P70 – O iluminismo e o pensamento moderno. Transição da Idade média para o 
Renascimento. Live do dia 17 de julho de 2020. 
U3C5P72 – O iluminismo e o pensamento moderno. Filósofo Kant e o “Esclarecimento”. 
Live do dia 17 de julho de 2020.  

Ensino Religioso *Legenda: M=módulo; C=capítulo; P=página. 
M2C2P76 – A religião do corpo. Live do dia 24 de julho de 2020. 
M3C1P82 – Arte e religião. Live do dia 31 de julho de 2020.  

N
A

TU
R

EZ
A

 24/08  
8h às 12h 

Ciências - Sistema respiratório humano. Resumos didáticos e áudio-aulas do Marista Virtual; 
- Sistema circulatório humano. Resumos didáticos e áudio-aulas do Marista Virtual; 
- Tipos sanguíneos e doadores e receptores universais. Resumos didáticos do Marista 
Virtual; 
- Sistema locomotor (ósseo e muscular). Resumos didáticos do Marista Virtual; 
  

LI
N

G
U

A
G

EN
S 

26/08 
8h às 12h 

Língua 
Portuguesa 

- Gênero narrativa mítica – Eros e Psiquê. 
- Sequência narrativa: narrador, personagem, espaço, tempo, enredo, tipos de discurso, 
expressões adverbiais, verbos predominantes na sequência narrativa. 
- Fatores de textualidade: intertextualidade, intencionalidade, coesão referencial: 
pronomes, coesão sequencial: conjunções. 
- Sujeito, tipos de sujeito, transitividade verbal (verbos transitivos, intransitivos), 
complementos verbais (objeto direto indireto, direto e indireto). 
- Verbo de ligação, predicativo. 

Língua Inglesa Questões de interpretação textual. 

Língua 
Espanhola 

         - Lectura y comprensión textual. 

         - Separación de sílabas. (pág. 37 e postagem no Tópico de 29/07/2020 no Marista Virtual). 



  

 
 

 

 

Produção 
Textual 

- Argumentação – Artigo de opinião: leitura, estrutura e características do gênero textual 

(unidade 2 – Panoramas Língua Portuguesa); 

- Leitura do livro paradidático: “Eros e Psiquê”, de Ferreira Gullar.  

Arte 1) Estuda da arte popular: cultura da China e a cultura do Japão. Postagens nos dias 15/07/20 
e 22/07/20 no Marista Virtual.   
2) Livro paradidático Eros e Psique. FTD 

Educação Física Capacidades Físicas: Coordenação Motora (postado 04/08) e Força (postado 11/08).  

M
A

T
EM

A
TI

C
A

 

29/06  
8h às 12h 

Matemática UNIDADE 3 
- Expressões algébricas (atividades no livro didático página 71) 
- Sequências (atividades no livro didático página 74) 
- Equação do 1º grau com duas incógnitas (Atividades no livro didático página 81) 
- Sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas (atividades no livro didático 
páginas 87, 88, 91 a 94) 
- Inequação do 1º grau com uma incógnita (atividades no livro didático página 97) 
- Equação do 2º grau com uma incógnita (na forma incompleta ax²+c=0) – (atividades no 
livro didático páginas 99 e 100) 
UNIDADE 4 
- Proporção (atividades pág. 110) 
- Grandezas proporcionais (atividades pág. 112) 
- Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais (atividades pág. 115 
e 122) 
- Porcentagem (atividades pág. 127)  


