
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 6º ano 

História Nessa semana teremos uma tarefa que valerá nota (2,0 pontos) e tratará sobre o primeiro 
Capítulo do livro didático- O Tempo e o sujeito Histórico p. 10 a p. 27. Essa atividade 
consiste em exercícios que estará disponibilizado no tópico específico “1º TRI- Avaliações”. 
Esta tarefa contemplará os assuntos estudados nas semanas 01 /03 a 05/03 e 08/03 
a12/03. O trabalho possuirá questões objetivas e dissertativas e deverá ser entregue até 
dia 29/03. 
Lembrando que esta tarefa ficará disponível no tópico específico 1º TRI- Avaliações- 
TAREFA. 
Data da disponibilização da Avaliação: 12 de março (para conseguirmos estudar conteúdo 
suficiente para atividade) 
Prazo Final de Entrega: 29 de março até as 23h e 59min. 
OBS: A proposta de uma avaliação de valor 2,0 será divulgada em live. 
 

Geografia - O trabalho de 2,0 pontos da disciplina de geografia do 1° trimestre será composto de 10 
questões, cada uma com valor de 0,2 pontos. As questões devem ser respondidas 
diretamente no arquivo de word que será postado no dia 15 de março no Marista Virtual. 
O trabalho complementará sobre o capítulo 1 (Espaço geográfico: paisagens, lugares e 
suas conexões), onde o estudante deverá responder corretamente, preenchendo cada 
uma das lacunas dispostas no arquivo postado. 
O estudante deverá baixar o arquivo para o seu computador, realizar a atividade e postá-
la/ enviá-la pelo Marista Virtual até o dia 29 de março, no horário máximo de 23h e 59 
min. 
 

Filosofia Busque um texto, uma imagem ou crie uma imagem para responder à pergunta-título: Que 
tipo de pensar é a Filosofia?  O que ela produz? Procurar utilizar e ampliar o que estamos 
aprendendo sobre as atitudes da Filosofia.  
Conteúdo: “Introdução: Você e a filosofia”, da página 9 até 12; Critérios:1. Compreensão 
das atitudes da Filosofia (1,0); 2. Criatividade, ressignificação da temática (1,0).  
Atividade será postada no MV 3.0 no dia 10/03. 
PRAZO FINAL DA ENTREGA: 29/03, até às 23h:59. 
 

Ensino 
Religioso 

Para você, como se deu a criação do mundo e do ser humano? Represente-a por meio de 
um desenho. Dê título ao trabalho. Para a realização dessa tarefa, poderá ser consultado o 
conteúdo da página 6 até 17 (Narrativas da criação: mito).  
Atividade foi postada no MV 3.0 no dia 10/03. 
PRAZO FINAL DE ENTREGA: 29/03, até às 23h59.  
 

Língua 
Portuguesa 

Revisão básica de verbos (conteúdo do 5º ano), capítulo 1 do livro didático e material 
disponibilizado no MV 3.0, pela professora. 
Postagem da atividade no MV 3.0 será dia 15/03. 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 

Produção 
Textual 

Adaptação de um conto maravilhoso - pág. 38 SME Língua Portuguesa.  
A tarefa será postada no MV 3.0 no dia 22/03. 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 
 



 

Orientação:  

- No Marista Virtual 3.0 em cada componente curricular, consta o tópico referente a 1º Trimestre Avaliação, onde 

estão especificadas as atividades que serão avaliadas de valor 2,0 e que devem ser entregues, até o prazo estipulado.

  

  

Educação 
Física 

Faça uma foto ou filmagem: executando atividade física ou exercício físico. 
Tarefa postada no MV 3.0 no dia 09/03. 
Prazo final de entrega: dia 01/04, até às 23h59. 

Língua 
Inglesa 

Warm up! Atividades de revisão: greetings, numbers, colors, months of the year, days of 
the week, classroom language. 
A tarefa será postada no MV 3.0, na semana de 15 a 19/03. 
Prazo Final de entrega: dia 01/04, até às 23h59. 

Língua 
Espanhola 

Questionário com 8 questões objetivas e 2 questões abertas com os conteúdos: 
- lectura e interpretación textual, 
- pronombres personales y 
- formas de tratamiento. 
A tarefa será postada no Marista Virtual 3.0 no dia 18/03. 
Prazo Final de entrega: dia 01/04, até às 23h59. 

Arte Postagem da atividade no Marista Virtual 3.0 em 08/03 
1. Prazo Final de entrega da atividade: 01/04, até às 23h59. 
2.Tema: Pintura rupestre - olhar as imagens do capítulo 1 do livro e na postagem do 
Marista Virtual. 
3. Técnica e materiais: Use como referência os conhecimentos da aula postada 
no Marista Virtual e no livro nas páginas 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 19. Explore as técnicas, 
materiais e tintas com pigmentos naturais (cores: preto=carvão - vermelho=sementes, 
frutas, legumes - amarelo/laranja=cenoura, terra, açafrão) explorados no ano passado 
e/ou nos exemplos da página 19 do livro. 
4. Tamanho: A4 (tamanho da folha de ofício e de desenho), você poderá usar qualquer 
superfície como papel (folha de desenho), papelão, tecido... 
5. Explore sua imaginação e sua inventividade. 
6. Tirar uma foto da sua produção e enviar no arquivo nos formatos (listados abaixo) para 
que possam ser avaliados e para que não tenhamos problemas em abrir os arquivos 
devido as diferentes extensões. Outros formatos não serão aceitos, para não ocorrer o 
risco de conversão ou perda de dados.  
>>> Formatos de arquivos: pdf, ppt (power point), word (doc), docx. Não esqueça de sua 
identificação com nome e turma. 
 
Atenção! Trabalhos entregues após a data prevista devem ser justificados na 
coordenação, para que possam ser avaliados. 

Ciências Cada estudante deve escolher 2 planetas do nosso Sistema Solar e fazer um cartaz 
contendo suas características principais (diâmetro, tempo de rotação/translação, 
temperatura, presença/ausência de satélites e curiosidades). 
Tarefa disponibilizada no MV 3.0 em 08/03. 
Prazo Final de entrega: 30/03, até às 23h59. 

Matemática - Situações Problemas, envolvendo multiplicação e divisão; 
- Capítulo 1; Sistemas de Numeração Egípcio, Romano e Sistema Decimal, Números Naturais 
e suas operações básicas, potenciação e expressões numéricas. 
A atividade será postada no Marista Virtual no dia 19/03. 
Prazo Final de entrega: 31/03, até às 23h59. 


