
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 8º ano 

História Questionário sobre o capítulo 1 do livro didático "A crise açucareira e a mineração", com questões 
feitas a partir das atividades desenvolvidas nas aulas síncronas e dos materiais complementares 
(vídeos, gravações, jogos e mapas mentais) postados no Marista Virtual. Objetivo/habilidade: 
reconhecer e descrever o processo histórico de formação das atividades econômicas, políticas, 
culturais e sociais na América Portuguesa no século XVIII.  
Postagem da atividade no Marista Virtual:  12 de março. 
Prazo final de entrega: 29 de março, até às 23h59. 

Geografia Capítulo 1 - População mundial 
- A mortalidade infantil (páginas 20 a 22); 
- As pirâmides etárias (página 23); 
- O Índice de Desenvolvimento Humano (página 25); 
- Os países e seus IDHs (páginas 26 e 27) 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 11 de março 
Prazo final de entrega: 29 de março, até às 23h59. 

Filosofia Conforme conteúdo do capítulo 1, do livro de Filosofia, os estudantes deverão aplicar “As regras 
do Método do conhecimento seguro de Descartes (pág. 25) ”, para identificar uma Fake News. 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 07 de março. 
Prazo final de entrega: 19 de março, até às 23h59. 

Ensino 
Religioso 

Como avaliação diagnóstica e atividade domiciliar, os estudantes responderão questões de 
múltipla escolha e dissertativas no Marista Virtual sobre o Capítulo 1, do livro de Ensino Religioso. 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 07 de março. 
Prazo final de entrega: 19 de março, até às 23h59. 

Língua 
Portuguesa 

Questionário sobre os Gêneros textuais: conto popular e crônica: 
- Características dos gêneros; 
- Linguagem; 
- Fatores de textualidade: intertextualidade, coerência e coesão (referencial e pronominal); 
- Análise linguística: sintagma nominal (substantivo, artigo, numeral, adjetivo), estrutura das 
palavras (radical, prefixo, sufixo), pontuação (uso da vírgula com o vocativo, nas enumerações, com 
adjunto adverbial deslocado.   
Postagem da atividade no Marista Virtual: 19/03 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 

Produção 
Textual 

Produção de um editorial - pág. 44 SME Língua Portuguesa. 
A tarefa será postada no Marista Virtual no dia 22/03. 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 
 

Educação 
Física 

Mapa conceitual sobre uma das fases da Educação Física no Brasil (Fase Higienista, Fase Militarista, 
Fase Pedagogicista, Fase Competitivista, Fase Popular ou Fase Contemporânea). 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 08/03 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 

Língua 
Inglesa 

Review past tense (affirmative, negative and interrogative forms, regular/irregular verbs). 
A tarefa será postada no Marista Virtual na semana de 15 a 19/03. 
Prazo final de entrega: dia 01/04, até às 23h59. 

Língua 
Espanhola 

Conteúdo: Diversidade cultural (p. 08-09 / p. 120-123 + material extra)  
Tipo de avaliação: Criação de mapa conceitual sobre um país hispano-falante (a critério do aluno) 
(trabalho individual) 
Critérios: Escolha de textos em língua espanhola, sobre diferentes aspectos culturais de um país 
hispano-falante (0,5); Apropriação do campo semântico em língua espanhola sobre os temas 
pesquisados (1,0); Criatividade (0,5). 
Postagem no Marista Virtual: dia 11 de março 
Prazo final de entrega: dia 01 de abril, 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, conforme prazo 

estabelecido.  

  
 

Arte Postagem da atividade no Marista Virtual: 08 de março 
1. Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 
2.Tema: Criar dois Memes: um de sua autoria e com imagens de sua autoria (selfie, animal de 
estimação ou de lugares). E o outro com uma imagem de arte/artista/arte clássica. Criar 
frase/legenda contextualizando com fatos/acontecimentos da atualidade. Sugestão de link para 
criar seu Meme = https://www.gerarmemes.com.br 
3. Técnica e materiais: Use como referência os conhecimentos da aula postada no MV (Marista 
Virtual) e no livro na página 17. Explore técnicas e materiais que tiver disponível ou o 
link https://www.gerarmemes.com.br para criar seus memes. 
4. Tamanho: A4 (tamanho da folha de ofício e de desenho), deve constar os dois memes nesta 
página de tamanho A4 ou uma em cada página. 
5. Explore sua imaginação e sua inventividade. 
6. Enviar o seu 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 Questionário online com 10 questões objetivas que estará disponibilizada no tópico “avaliação 
1º trimestre – valor 2,0 pontos no dia 29/03/2021 (segunda-feira). 

 Capítulo 01 – a lua e o sol: movimentos e fenômenos – as fases da lua, os movimentos da 

lua (rotação, translação e revolução); 

 Capítulo 01 – a lua e o sol: movimentos e fenômenos – os movimentos da terra (rotação e 

translação); 

 Capítulo 01 – a lua e o sol: movimentos e fenômenos – os comportamentos da luz e a 

projeção das sombras e penumbras; eclipses (lunares e solares),  

 Capítulo 02 – os climas da terra. o movimento de translação, solstícios e equinócios, 

latitude e longitude, as regiões climáticas e as suas diferenças, a formação dos ventos 

globais e as correntes oceânicas; 

 Capítulo 02 – os climas da terra. fenômenos atmosféricos regionais – formação das nuvens 

e seus processos, brisas marítimas e terrestres, conceito de ciclones, furacões, tufões e 

trombas d’água; 

 Capítulo 02 – os climas da terra. o clima e as estações do ano e suas características no 

brasil, os climas no brasil e o clima e a agricultura. 

Prazo final de entrega: 30/03, até às 23h59. 

Matemática Questionário online no Marista Virtual 3.0 composta de 10 questões (6 objetivas e 4 dissertativas) 
Conteúdos: CAP. 1-SME, 
As formas de representar números; O conjunto dos números racionais; Operações com números 
racionais na forma de potências; Potências com expoente negativo; Representação dos números 
racionais na reta numérica; Dízimas periódicas; Radiciação; Raízes com expoente fracionário. 
Postagem da atividade no Marista Virtual: 17 de março 
Prazo final de entrega da atividade: 31 de março, até às 23h59. 

https://www.gerarmemes.com.br/
https://www.gerarmemes.com.br/

