
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 9º ano – Turma 91 

História Nessa semana teremos uma tarefa que valerá nota (2,0 pontos) e tratará sobre a crise do Império 
no Brasil; República da Espada; 2ª Revolução Industrial e Imperialismo e neocolonialismo no século 
XIX (aulas das últimas semanas- 01/03 a 05/03 e 08/03 a 12/03). Esses conteúdos estão sendo 
revistos e retomados a fim de fortalecer a aprendizagem dos estudantes. Portanto, são conteúdos 
previstos na matriz curricular do 8º Ano; 
Para auxiliar os estudos serão disponibilizados resumos sobre esses assuntos. 
 A atividade avaliativa consiste num questionário on line que estará disponibilizado num tópico 
específico denominado 1º TRI- Avaliações- Questionário. A tarefa possuirá 10 questões objetivas. 
Data da disponibilização da Avaliação: 12 de março 
Prazo Final de Entrega: 29 de março até as 23h e 59 min. 
OBS: A proposta de uma avaliação de valor 2,0 será divulgada em live. 

Geografia Capítulo 1 - Regionalização mundial 
- Formas de ver e estudar o mundo (páginas 10 e 11); 
- A cartografia e a regionalização do mundo (páginas 12 a 14); 
- As divisões do mundo (páginas 15 e 16); 
- Norte-Sul: um mundo desigual (páginas 17 e 18); 
- Como regionalizar o mundo hoje? (Páginas 18 a 20). 
- Outras regionalizações (páginas 21 e 22). 

Postagem da atividade no Marista Virtual: 11 de março 
Prazo final de entrega: 29 de março, até às 23h59. 

Filosofia A partir dos conceitos aprendidos sobre o uso da razão como fonte de conhecimento (oitavo ano) e 
o conteúdo do capítulo 1, do nono ano, os estudantes produzirão um 
diário/poema/poesia/música/desenho que expresse como é ser um adolescente em uma pandemia 
(angústias, medos, crises existênciais, perdas e ganhos...). 

Postagem da atividade no Marista Virtual: 07 de março. 
Prazo final de entrega: 19 de março, até às 23h59. 

Ensino 
Religioso 

A partir do capítulo 1, do livro de Ensino Religioso, os estudantes responderão questões de multipla 
escolhas e abertas no Marista Virtual sobre tempo linear cíclico e as implicações para o meio-
ambiente. 

Postagem da atividade no Marista Virtual: 07 de março. 
Prazo final de entrega: 19 de março, até às 23h59. 

Língua 
Portuguesa 

Produção de um mapa mental sobre paráfrases, tipologia textual e gêneros textuais; elementos 
encontrados em textos - além de uma breve definição de cada elemento também deverão incluir 
exemplos (poderão incluir imagens). 
Postagem da atividade no MV: 15/03. 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h e 59min. 

Produção 
Textual 

Escrita de uma carta aberta - pág. 37 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 contendo todas as fases da Educação Física no Brasil (Fase Higienista, Fase 
Militarista, Fase Pedagogicista, Fase Competitivista, Fase Popular e Fase Contemporânea). 

Postagem da atividade no MV: 08/03. 
Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 

Língua 
Inglesa 

An English Story (folktales). 

A tarefa será postada no Marista Virtual na semana de 15 a 19/03. 
Prazo final de entrega: dia 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, conforme prazo 

estabelecido.  

  

Língua 
Espanhola 

Conteúdo: Universo animal (p. 56-57) e orações condicionais (p. 60-61 + material extra) / 
interpretação textual 
Tipo de avaliação: Questionário  

Postagem da atividade no Marista Virtual será no dia 11 de março 
Prazo final de entrega: dia 01 de abril, até às 23h59. 

Arte Postagem da atividade no Marista Virtual: 08 de março 
1. Prazo final de entrega: 01/04, até às 23h59. 
2.Tema: A arte está em qualquer lugar = arte Contemporânea = novas linguagens (instalações, 
interferências em espaços públicos, bod art, composição fotográfica, grafite...). Abordar 
temas: sociais, políticos, religiosos, crítica ao contexto atual, pertencimento ao lugar que vive = 
dialogando com seu tempo/contexto. Outro exemplo, além das páginas 17 e 18 do livro é o 
trabalho do grafiteiro Kobra que explorou o tema da pandemia (pinturas de crianças com máscaras 
de diferentes países, retratos de profissionais da saúde em grandes paredes de prédios nas 
grandes cidades do mundo. Pesquise e explore linguagens e temáticas atuais. 
3. Técnica e materiais: Use como referência os conhecimentos da aula postada no MV (Marista 
Virtual) e no livro nas páginas 17 e 18. Explore técnicas e materiais que tiver disponível. Poderá 
usar ferramentas digitais (aplicativos, programas, sites...) para montar sua composição. 
4. Tamanho: A4 - tamanho da folha de ofício e de desenho, ou seja, uma página de arquivo para 
envio. 
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 sobre Núcleo Celular e Divisão Celular. Apostila - Capítulo 9, páginas: 10 até 16. 
Postagem no Marista Virtual dia 18 de março; 
Prazo final de entrega: 30 de março, até às 23h59. 

Matemática Questionário online no Marista Virtual 3.0 composta de 10 questões (6 objetivas e 4 dissertativas) 
Conteúdos: CAP. 1-SME, 
O conjunto dos números racionais; Decimais exatos e dízimas periódicas; Localização de números 
racionais na reta numérica; Operações com números racionais; Potenciação e Radiciação e suas 
propriedades; O conjunto dos irracionais; Raízes quadradas e números irracionais. 

Postagem da atividade no Marista Virtual: 17 de março 
Prazo final de entrega da atividade: 31 de março, até às 23h59. 


