
  

Atividades Domiciliares Avaliativas 
 2º Trimestre 2020 

 

Componente 
Curricular 

Atividades Avaliadas | Valor 2,0 - 9º ano 

História Trabalho sobre a crise dos Anos 20 no Brasil e sobre a Era Vargas – Pág. 57 a 72 do livro didático. A tarefa 
consiste em um questionário online com 10 questões objetivas, que estará disponibilizada no tópico 
“Avaliação 2º TRI – Valor 2,0”. 

Geografia Questionário online - Europa: regionalizações (Tópico => 2º trimestre - 03/08 - Europa: população e 
economia - Parte I). 

Filosofia Atividade em duplas. Apenas um da dupla precisa enviar. 
Ler os textos das páginas do final do capítulo 6 e responder as três questões. 
Prazo máximo para o envio, dia 11 de agosto de 2020, até às 23h50. 

Ensino 
Religioso 

A apresentação dos temas do capítulo 3 – Globalização. 
Apresentações dias: 26/6; 8/7 e 15/7. 

Língua 
Portuguesa 

Trabalho sobre o livro paradidático O ALIENISTA, de Machado de Assis. Realizar uma releitura de forma 
criativa. Utilizar as personagens principais na releitura. Ao final do trabalho, deverá incluir uma análise crítica 
em relação a visão do alienista perante a sociedade e seus costumes. O trabalho deverá ser postado até o dia 
03/9 às 23h59. 
Atenção: poderá ser feito individualmente ou em grupo de, no máximo, 3 pessoas da mesma turma. Se for em grupo, a 
organização e a conversa deverão ser totalmente ON-LINE. Quando postarem o trabalho, a pessoa responsável pela 

postagem deverá indicar os integrantes do grupo e turma. 

Produção 
Textual 

Painel da Ciência 
Produção (no site Canva) de um texto de divulgação científica sobre um cientista importante para a história 
brasileira e mundial.  

Educação 
Física 

TRABALHO SOBRE COORDENAÇÃO MOTORA Faça uma pesquisa sobre uma atividade e/ou exercício que 
trabalhe a Coordenação Motora (ampla/grossa ou fina). Exemplos: circuito motor, pular corda, saltos, 
desenho...  Faça um vídeo explicando a atividade e/ou exercício escolhido e realizando a prática dessa 
atividade. CRITÉRIOS AVALIATIVOS: Explicação da atividade escolhida e realização prática; O vídeo deve ter 
duração de no máximo 3 minutos; Postagem do vídeo pode ser pelo Marista Virtual ou pelo e-mail: 
gabriela.bagatini@maristas.com.br. Turmas 92 e 93 ou juliano.guimaraes@maristas.com.br Turma 91(OBS: 
Para o envio no Marista Virtual, o vídeo pode conter até 100 MB).  

Língua 
Inglesa 

TV Cooking Show – Project page 66/67. 

Língua 
Espanhola 

Usos de los pretéritos. (pág. 73 e postagens no Marista Virtual). 

Arte 1) Pesquise sobre dois artistas (um nacional e outro internacional) considerados “Artistas de trânsito”. 
Abordamos este tema em aula (postagem do dia 22/7/20 no Marista Virtual) com o artista Paulo Nazareth. 
Destaque na abordagem comparativa os seguintes tópicos: Nome, origem/nacionalidade, trajetória artística, 
curiosidades e imagens de suas produções (três). 
2) Observar a estética visual do trabalho/criatividade e imagem legível no arquivo de envio. Identificação: 
nome e turma.  

Ciências O trabalho consta da gravação de um vídeo em grupos, de no máximo 6 estudantes, sobre uma sequência de 
elementos químicos e deverão apresentar as propriedades desses elementos (símbolo nome do elemento, 
número atômico, número de massa e número de nêutrons), além de identificar a atuação/influência do 
elemento químico no corpo humano onde serão aplicados conceitos físicos como grandezas e unidades. 

Matemática Trabalho abordando os conteúdos da unidade 3 do livro didático (páginas 82 a 108) – Conteúdos: Expressões 
algébricas, Produtos notáveis e Equação do 2º grau. 
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”.  
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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 - Segunda Guerra (Capítulo 8 do livro didático p. 155 a p. 166) - Semana de Atividades: 
15/6 e 22/6. 
- Crise dos Anos 20 no Brasil - Capítulo 3 do livro didático p. 57 a p. 60/ Semana Arte 
Moderna p. 50. Semana de Atividades: 20/7. 
 - A Era Vargas –Capítulo 3 do livro didático. 60 a p. 72 – Semana  de Atividades:  27/7. 
- Guerra Fria- Capítulo  9 do livro didático -p. 174 a p.187; Semana de Atividades: 3/8 e 
10/8.  

Geografia Organização espacial da Europa 
Unidade 3, p. 72 a 77 | Disponível no Marista Virtual em 2º trimestre – 29/6 – Europa: 
regionalizações e natureza – Parte I. 
Divisão regional da Europa 
Unidade 3, p. 76 e 77 | Disponível no Marista Virtual em 2º trimestre – 29/6 – Europa: 
regionalizações e natureza – Parte I. 
Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 
Unidade 3, p. 86 e 87 | Disponível no Marista Virtual em 2º trimestre – 29/6 – Europa: 
regionalizações e natureza – Parte I. 
Europa: físico 
Unidade 3, p. 88 e 89 | Disponível no Marista Virtual em 2º trimestre – - Europa: 
regionalizações e natureza - Parte II. 
População europeia 
Unidade 4, p. 106 a 109 | Disponível no Marista Virtual em 2º trimestre - 3/8 - Europa: 
população e economia - Parte I.  

Filosofia *Legenda: U=unidade; C=capítulo; P=página. 
U3C6P69 – Existencialismo. PASSAGEM DAS HORAS. Live do dia 28 de julho de 2020. 
U3C6P70 – A influência do existencialismo. Live do dia 28 de julho de 2020 
U3C6P71 – O universo de possibilidades e Kierkegaard. Live do dia 28 de julho de 
2020.  

Ensino Religioso *Legenda: M=módulo; C=capítulo; P=página. 
M3C3P100. Mixofobia e mixofilia. Definições. Aula/live do dia 29 de julho de 2020 
M3C3P101. Mixofobia e mixofilia. Aplicação. Aula/live do dia 29 de julho de 2020 

N
A

TU
R

EZ
A

 

24/08  
8h às 12h 

Biologia Genética: conceitos genéticos. 
Primeira lei de Mendel. 
Polialelia (pelagem dos coelhos e grupos sanguíneos). 
Genes letais. 

Física Movimento retilíneo uniforme (MRU). 
Movimento uniforme variado (MUV). 

Química Tabela periódica (propriedades periódicas, períodos e famílias, distribuição 
eletrônica). 

LI
N

G
U

A
G

EN
S 

26/08  
8h às 12h 

Língua 
Portuguesa 

Interpretação de textos; Regência verbal; Regência nominal; Silepse; Formas de 
plural; obra paradidática"O Alienista" de Machado de Assis.  

Língua Inglesa Questões de interpretação textual. 

Língua 
Espanhola 

         - Lectura y comprensión textual.  



  

 
 

 

 

Produção 
Textual 

- Texto de divulgação científica: leitura, estrutura e características do gênero textual 

(unidade 3 – Panoramas Língua Portuguesa); 

- Leitura do livro paradidático: “O Alienista”, de Machado de Assis.  

Arte Os artistas e identidades culturais. Postagem no dia 22/7/20 no Marista Virtual.   

Educação Física Capacidades Físicas: Coordenação Motora (postado 4/8) e Velocidade (postado 11/8).  

M
A

T
EM

Á
TI

C
A

 

29/06  
8h às 12h 

Matemática UNIDADE 3 
- Equação do 2º grau com uma incógnita (atividades no livro didático páginas 102, 
103, 108 e 109) 
UNIDADE 4 
- Proporcionalidade: Razão, Proporção (atividades páginas 118, 123) 
- Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais (atividades 
páginas 129). 
 

 


