
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 3º ano - EM 

História 

TEMA: Música e Ditadura Militar Brasileira 
Prazo quinta, 16 set 2021 
Escolher uma Música (que faça algum tipo de crítica ao Governo. 
Apresentar a letra (interpretar e relacionar com a política). 
Fazer um breve relato dos compositores (censura, exílio prisão). 
Apresentar para turma (da maneira que for mais conveniente, observando as orientações 
anteriores). 

Geografia 

Atividades do capítulo 34: 
- Páginas 19 e 20;  
- Páginas 32 e 33. 
Data de entrega: 28/09. 

Filosofia 
A partir do capítulo 16, os estudantes aprofundarão os temas “Cidadania e sociedade; A organização 
da vida na sociedade; as utopias político-filosóficas”. Prazo: 28 de setembro. 

Ensino 
Religioso 

Fé crer para ver. 
Os estudantes responderão ao questionário sobre o vídeo visto em aula. Prazo: 28 de setembro. 

Sociologia 
Os estudantes responderão a questões elaboradas a partir do capítulo 17 sobre Jovens do e no 
capitalismo. Prazo: 28 de setembro. 

Língua 
Portuguesa 

 Considerando que o ENEM está se aproximando, desenvolvemos um simulado com 30 questões, no 
  valor de 2,0 pontos, para a revisão e estudo dos  conteúdos abordados em aula. 

Na sequência, apresentamos algumas informações a respeito dessa proposta: 
  O simulado deverá ser desenvolvido individualmente; 
  A avaliação será postada no Marista Virtual, especificamente no 
 componente de Arte; 
  Ao abrir o simulado, o(a) estudante terá 3 horas para desenvolvê-lo. 
  Período de envio: 20/09/2021 a 01/10/2021 (finaliza dia 01/10, sexta-feira, às 23h59. 

Literatura A descrição da atividade está no componente curricular de Língua Portuguesa. 

Produção 
Textual 

Reescrita de um texto dissertativo-argumentativo, nos moldes do ENEM, sobre o tema “A 
pressão estética no Brasil atual" (referente ao simulado da FTD realizado no dia 13/08/2021). 

Educação 
Física 

 A descrição da atividade está no componente curricular de Língua Portuguesa. 

Língua 
Inglesa 

 A descrição da atividade está  no componente curricular  de Língua Portuguesa. 

Língua 
Espanhola 

 Simulado da área das Linguagens, composto por 30 questões objetivas relacionadas aos conteúdos 
trabalhados no decorrer do ano letivo. 
 Atividade desenvolvida junto aos componentes de Arte, Educação Física, Língua inglesa, Língua 
portuguesa e literatura. 
 Resolução individual, no período de 3 horas consecutivas. 
 Entrega final: 01/10, às 23h59, através do Marista Virtual, no componente de Arte. 

Arte  A descrição da atividade está  no componente curricular  de Língua Portuguesa. 

Biologia 
Pesquisa para apresentar sobre a interação dos animais e as plantas. 

Data de entrega: 29/09. 

Física 
Será desenvolvido um trabalho de Física Moderna  com mapas mentais que deverão ser entregues 
junto a 10 perguntas. 
Data de entrega: 29/09. 

Química Capítulo 36  



 

Orientação: No Marista Virtual 3.0 em cada componente curricular, consta o tópico referente ao 3º Trimestre 

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

conforme prazo determinado ali. 

  

 

Os estudantes deverão ler e resumir o capítulo previamente. Este capítulo traz uma revisão de 
conteúdos importantes abordados durante o ensino médio. Utilizar este material (ou seja, com 
consulta) para responder a 20 questões de V ou F no dia 20/09, EM AULA PRESENCIAL. Para quem 
estiver em casa, responderá ao mesmo tempo no Marista Virtual.  
N° de questões: 20 
Tempo para a realização da atividade: 1 período de aula - 50 minutos. 

Matemática 
Questionário sobre conteúdo referente ao ENEM. 
Data de entrega: 30/09. 


