
 

 

                                                           
 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 8º ano 

História 

Produção de mapa mental com as principais informações do texto "Por que se chamam direita e 
esquerda os campos opostos na política?" (Disponível no site da BBC) e do vídeo "O que é esquerda 
e direita?" (Disponível no Youtube, canal Plano Piloto).  
O texto e o vídeo serão disponibilizados no tópico da avaliação. O mapa mental deverá ser enviado 
pelo Marista Virtual em arquivo PDF.  
Abertura da avaliação: 14/06.  
Devolutiva até: 25/06. 

Geografia 

Conteúdo: Capítulo 4 – As questões ambientais do mundo atual (Módulo 1) 
A relação do homem com a natureza e a origem dos problemas ambientais (página 86); 
A sociedade de consumo (página 87); 
As questões ambientais do mundo atual (páginas 88 e 89); 
A questão da água (páginas 90 a 92); 
A perda da biodiversidade (página 93). 
Descrição: 
A atividade A1 será postada no Marista Virtual 3.0 em Word para ser baixada. 
Após baixar o arquivo, deverá responder e anexar as fotos solicitadas.  
Quando finalizar a atividade, deverá anexar o trabalho fechado em PDF (para evitar que o arquivo 
desconfigure) no campo referente as avaliações do 2º trimestre no componente curricular Geografia 
-> 2º Tri - Avaliações. 
O trabalho estará disponível no Marista Virtual a partir do dia 14/06 e poderá ser anexado 
finalizado até o dia 22/06/2021 às 23:59 horas.  

Filosofia 

Conforme conteúdo do capítulo 3, do livro de Filosofia, os estudantes desenvolverão questões sobre 
os conceitos de empirismo em Francis Bacon, John Locke e Thomas Hobbes. 
Atividade aberta em 14/05/2021. 
Prazo de encerramento 22/06/2021 – 23h59. 

Ensino 
Religioso 

Como Atividade Avaliativa de 2,0 pontos, os estudantes responderão questões de múltipla escolha 
e dissertativas no Marista Virtual sobre o Capítulo 3, do módulo 1 e capítulo 2, do módulo 2, do livro 
de Ensino Religioso. 
Atividade aberta em 14/05/2021. 
Prazo de encerramento 22/06/2021 – 23h59. 
 

Língua 
Portuguesa 

Atividade interdisciplinar: Língua Portuguesa, Arte, Língua Espanhola e Língua Inglesa 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Escolha duas personagens presentes na narrativa Eros e Psiquê1 (deuses ou deusas) e trace o perfil 
delas a partir das informações dadas pelas próprias personagens ou dadas pelo narrador, assim 
como por ele sugeridas. Os perfis traçados devem ser justificados com fragmentos do texto. São 
esses perfis que deverão balizar e fundamentar as escolhas das vestimentas para a recriação das 
personagens (tarefa de Arte)  
Envio da produção: individualmente, como Tarefa no Marista Virtual 3.0, no tópico “2º Tri- 
Avaliações”. 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 11/6, 
Prazo para devolução: 25/6. 
 

Produção 
Textual 

Gravação e escrita de entrevista - pág. 119-123 e 143-146 SME Língua Portuguesa (Tarefa no 
Marista Virtual). 
Abertura da atividade no Marista Virtual: Segunda-feira (14/06/2021); 
Prazo para entrega: Sexta-feira (25/06/2021). 



 

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 ali.  

  

Educação 
Física 

Questionário online sobre as capacidades físicas (flexibilidade, coordenação motora, força, 
resistência, agilidade, velocidade e equilíbrio). 
Data da postagem no Marista Virtual: 14/06 
Data de entrega: 25/06. 

Língua 
Inglesa 

Atividade interdisciplinar: Língua Portuguesa, Arte, Língua Espanhola e Língua Inglesa 
LÍNGUA INGLESA 
Escolha duas personagens da narrativa Eros e Psiqué, deusas ou deuses, e estabeleça uma relação 
de comparação entre os personagens do livro e os recriados, usando o grau comparativo de 
superioridade e o de igualdade. 
Postagem no Marista Virtual: 10/06  
Data de entrega: 25/06. 

Língua 
Espanhola 

Atividade interdisciplinar: Língua Portuguesa, Arte, Língua Espanhola e Língua Inglesa 
LÍNGUA ESPANHOLA 
Elaboração de uma descrição, em língua espanhola, sobre gostos e preferências dos deuses 
mitológicos escolhidos em sua versão da atualidade. Necessário colocar a descrição abaixo da 
imagem criada, utilizando os verbos “gustar”, “encantar”, “apetecer” e “preferir”, junto ao 
vocabulário sobre atividades de ócio (unidade 2, do livro didático “Acentos del Español, v. 2”). 
• Postagem em uma pasta online compartilhada, a ser divulgada para as turmas. 
Postagem no Marista Virtual: 10/06  
Data de entrega: 25/06. 

Arte 

Atividade interdisciplinar entre Arte, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Língua Inglesa.  
ARTE: escolha duas personagens presentes na narrativa Eros e Psiquê, deusas ou deuses, e recrie-
os com vestimentas atualizadas a partir do perfil delas traçado. (tarefa de Língua Portuguesa) Como 
sugestão para montar sua produção, utilize o design “redes sociais” no Canva, na opção: post para 
instagram ou post para twiter. Para representar as deusas ou os deuses escolhidos, você poderá 
manipular imagens da internet ou criá-las. 
 
 No tópico 2º Tri – Avaliações – no Marista Virtual - Envio da produção em qualquer um 
dos componentes envolvidos. Junto a postagem do roteiro terá o link da turma para enviar a 
produção. 
Postagem no Marista Virtual: 10/06  
Data de entrega:25/06 

Ciências 

TEMA PRINCIPAL: ENERGIA PARA A VIDA. 
 Realização de um mapa mental através de exercícios dirigidos para o capítulo 05 do módulo 02 do 
livro didático SME. 
O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESSA AVALIAÇÃO CONSISTE: 
• Livro didático de Ciências – SME – Módulo 02 capítulo 05. A energia para a vida. Matriz 
energética brasileira, fontes energéticas não renováveis (combustíveis fósseis), impactos 
ambientais provocados pelo uso do carvão mineral, petróleo e seus derivados. páginas 10 a 19.  
• Livro didático de Ciências – SME – Módulo 02 capítulo 05. A energia para a vida. Tipos de 
energia e as transformações energéticas. PÁGINAS 23 A 28. 
ESTARÁ DISPONÍVEL DIA (14/06/2021) E O ENCERRAMENTO DIA 23/06/2021). 

Matemática 

Questionário online no Marista Virtual 3.0 composta de 10 questões objetivas e dissertativas. 
Conteúdos: CAP. 2-SME, 
Produtos notáveis (páginas 67 a 75); Fatoração (páginas 75 a 84);  
Frações algébricas (páginas 84 a 90) Atividades (páginas 93 a 97). 
A postagem no tópico Avaliações 2º trimestre será no dia 16/6/2021. 
A data de encerramento será dia 24/6/2021. 


