
  

 
Atividades Domiciliares Avaliativas 

 3º Trimestre 2020 
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 – 
 8º ano 

História 

Questionário on line que será disponibilizado no Marista Virtual. 
Conteúdo:  
- Primeiro Reinado - cap. 9 
- Período Regencial - cap. 10 

Geografia 

Questionário on line que será disponibilizado no Marista Virtual a partir de 19/10, 
envolvendo os seguintes conteúdos: 
Distribuição da população; População rural e urbana; Etnias e línguas -> Disponível no 
Marista Virtual em 3º Trimestre – 28/09 – África: população – Parte I e no Livro 
didático entre as páginas 202 a 209. 
Condições de vida: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Pobreza e fome; 
Segurança alimentar/insegurança alimentar; Mortalidade infantil -> 3º Trimestre - 
05/10 – África: população – Parte II e no Livro didático entre as páginas 212 e 216. 
Aids e outras doenças; Saúde e qualidade de vida -> Disponível no Marista Virtual em 
3º Trimestre – 19/10 – África: população – Parte III e no Livro didático entre as 
páginas 217 a 219. 

Filosofia 
A partir do Capítulo 7, do livro de Filosofia. Resolver a atividade postada no Marista 
virtual. Prazo, 23 de outubro de 2020, no Marista Virtual. 

Ensino 
Religioso 

1) Responder à pergunta no Marista Virtual. Qual a sua opinião sobre o filme? 
Justifique. (1,0 ponto). (Link para o filme no tópico do MV). 
 2) Fazer a entrevista proposta na página 127, do livro de Ensino Religioso Prazo, 23 
de outubro de 2020, no Marista Virtual.  

Língua 
Portuguesa 

Questionário no Marista Virtual 3.0 - Estará aberto de 10 a 13 de novembro no 
Marista Virtual 3.0 
- Gênero lírico (poema): verso, estrofe, ritmo, rima, tipos de poemas.  
- Função poética da linguagem. 
- Sentido conotativo e denotativo. 
- Polissemia. 
- Figuras de linguagem (aliteração, assonância, anáfora, onomatopeia, metáfora, 
comparação, paronomásia). 
- Processos de formação das palavras: derivação e composição. 

Produção 
Textual 

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

Educação 
Física 

QUESTIONÁRIO ONLINE 
Conteúdos: Capacidades Físicas: Resistência e Equilíbrio 

Língua 
Inglesa 

Criação de um Pictionary, usando formação de palavras (Compound Nouns). 
O detalhamento do trabalho será disponibilizado no Marista Virtual. 



  

 

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 on line do Marista Virtual sobre: 
Libro de lectura: Los Tres Mosqueteros. 

Arte 

Relendo o livro A montanha da água lilás de Pepetela. 
a) O livro trata de uma fábula com uma abordagem crítica da sociedade. Trata da 
exploração dos bens da terra e do consumismo supérfluo, da relação do homem com 
a natureza, da corrupção entre outras abordagens.  
b) Você irá escolher um dos temas abaixo abordados no livro: * sociedade (normas, 
padrões, valores, cultura...); * politica (no âmbito geral - que busca um consenso para 
a convivência pacífica em comunidade); * cidadania (participação consciente e 
responsável do indivíduo na sociedade com seus direitos civis, políticos e sociais); * 
relação homem e natureza (cuidado, exploração, descuidado); * consumismo (do 
supérfluo e compulsivo).  
c) Depois do tema escolhido você vai relacionar com duas imagens que podem ser: 
obras de arte, ilustrações, imagens fílmicas de seriados, fotografia, estabelecendo na 
sua escrita argumentativa os pontos em comum entre o tema escolhido e as imagens 
selecionadas. 
Data da entrega: 13/11/2020 

Ciências 

Questionário com 10 questões, disponível do dia 22/10/2020 ao 29/10/2020. 
CONTEÚDOS: 
• Sistema genital e puberdade (unidade 2 páginas 63 a 69 do livro didático); 
• Sistema reprodutor humano (resumo didático disponível no tópico do dia 
10/09/2020); 
• Adolescência e puberdade (unidade 2 páginas 70 a 77 do livro didático); 
• Reprodução humana e sexualidade (unidade 3 páginas 78 a 89 do livro didático); 
• Contracepção e prevenção (unidade 3 páginas 93 a 104 do livro didático); 
• Métodos anticoncepcionais (resumo didático disponível no tópico do dia 
17/09/2020); 
• Infecções sexualmente transmissíveis (resumo didático disponível no tópico do dia 
24/09/2020); 

Matemática 

Questionário online com 10 questões objetivas, que será disponibilizado no tópico 
do Marista Virtual 3.0 como “Trabalho valor 2,0 – Avaliação 3º Trimestre”. 
Conteúdo da unidade 5 do livro didático - páginas 136 a 152: ângulos internos e 
externos de um triângulo; congruência de triângulos; Mediatriz e circuncentro; 
Bissetriz e encentro; medianas e baricentro; Alturas e ortocentro de um triângulo; 
diagonais de um polígono; soma das medidas dos ângulos internos de um polígono 
convexo. 
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