
 

 

Componente 
Curricular 

Atividades avaliadas – Valor 2,0 - 6º ano 

História 

Questionário on line que estará disponibilizado num tópico específico denominado "Avaliação 3º 
TRI- valor 2,0". O trabalho possui 10 questões objetivas e tratará sobre os legados culturais gregos 
e os períodos Clássico e Helenístico - previstos no capítulo 8 do livro didático- página 187 a página 
200; Roma Antiga (Monarquia, República e Império) estão nos capítulos 9, 10 e 11 do livro- página 
206 a página 265. 
Data da disponibilização da Avaliação: 19 de outubro 
Prazo de Entrega: 10 de novembro até as 23h. 
OBS: A proposta da avaliação de valor 2,0 será divulgada em live. 

Geografia 

- O trabalho de 2,0 pontos da disciplina de geografia corresponderá a um questionário online 
composto por 10 questões abordando o capítulo 8 do livro didático – A dinâmica climática (todo o 
capítulo). 
O questionário será aberto no dia 03 de novembro às 8h e ficará disponível até o dia 10 de 
novembro às 23h59min. 
A partir do início da avaliação o estudante terá o tempo de 2h para revolver as 10 questões 
presentes no questionário. 

Filosofia 
Luz ou sombras? Desvendando a Caverna de Platão - Está disponível do dia 19/10 até 10/11. 
Conteúdos:  
Capítulo 7 - Platão e a realidade além da Física, especialmente, página 92 e 93.  

Ensino 
Religioso 

Questionário online - Ficará disponível do dia 26/10 até 10/11 e contará com 10 questões. 
Conteúdo:  
Capítulo 1 - Panorama Religioso - Com início na página 98 e 99;  

Língua 
Portuguesa 

Trabalho Interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Arte. Proposta da Atividade 
avaliativa do 3º trimestre/2020 Re(criando) a Viagem ao céu, de Monteiro Lobato. 
1. Re(criar) uma breve história em quadrinhos. 
2. A história vai estar dividida em três partes: 1ª parte:  Use folha tamanho A4, ou no Word, ou em 
PowerPoint. Faça a criação de uma capa: com título desenho/ilustração da capa (na parte de baixo 
da capa escreva o nome e a turma). 2ª parte:  Use folha tamanho A4, ou no Word, ou em 
PowerPoint. Utilize no mínimo seis (6) quadrinhos e no máximo doze (12) quadrinhos para criar a 
sua versão de um fato importante da história a viagem ocorrido no sítio antes ou depos da viagem 
ao céu, que você julga importante. Você poderá trocar os planetas, as roupas mais futuristas, por 
exemplo. 
Data da entrega: 13/11/2020 (Nos dois componentes curriculares (Arte e LP) no tópico: 
Atividade avaliativa: 2,0 - Re(criando) a viagem ao céu, de Monteiro Lobato. 

Produção 
Textual 

 
Escrita de Artigo de Opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. (Tarefa no 
Marista Virtual). 

Educação 
Física 

QUESTIONÁRIO ONLINE  
JOGOS: Definições, conceitos e classificações  
ESPORTES: Definições, características e classificações  

Língua 
Inglesa 

 
Criação de um panfleto informativo da Covid-19, usando o verbo imperativo. 
 

Língua 
Espanhola 

Questionário online do Marista Virtual: 
Libro de lectura: El viento y la contaminación. 
 

Arte 

Trabalho Interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Arte. Proposta da Atividade 
avaliativa do 3º trimestre/2020 Re(criando) a Viagem ao céu, de Monteiro Lobato. 
1. Re(criar) uma breve história em quadrinhos. 
2. A história vai estar dividida em três partes: 1ª parte:  Use folha tamanho A4, ou no Word, ou em 
PowerPoint. Faça a criação de uma capa: com título desenho/ilustração da capa (na parte de baixo 



 

Orientação:  

- No Marista Virtual 3.0, em cada componente curricular, consta o tópico referente a 3º Trimestre Avaliação, onde 

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

determinado ali. 

- Lembramos que esses trabalhos não são recuperados automaticamente na Prova de Recuperação. Se o estudante 

perder o prazo de entrega deverá justificar pelo email: santamaria@maristas.org.br, para ter uma compensação na 

Prova de Recuperação. 

  

da capa escreva o nome e a turma). 2ª parte:  Use folha tamanho A4, ou no Word, ou em 
PowerPoint. Utilize no mínimo seis (6) quadrinhos e no máximo doze (12) quadrinhos para criar a 
sua versão de um fato importante da história a viagem ocorrido no sítio antes ou depos da viagem 
ao céu, que você julga importante. Você poderá trocar os planetas, as roupas mais futuristas, por 
exemplo. 
Data da entrega: 13/11/2020 (Nos dois componentes curriculares (Arte e LP) no tópico: Atividade 
avaliativa: 2,0 - Re(criando) a viagem ao céu, de Monteiro Lobato. 

Ciências 

 Na atividade os alunos deverão reconhecer, identificar e nomear partes dos seguintes sistemas 
do corpo humano: sistema digestório, nervoso e urinário.  
Capítulos do livro: 9 e 10.  
Data de publicação da atividade no Marista Virtual: 22/10/2020  
Data limite de entrega da atividade: 11/11/2020 

Matemática 
Trabalho envolvendo o Capítulo 7: Razão e Proporção. 
Será postado no dia 23/10 via Marista Virtual e deverá ser realizado de forma individual. 
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