
 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ( AC) 

 2º Trimestre  

AC= 8,0 + PA (2,0)= 10,0  

 Prof.ª Thaís Língua Portuguesa ( 7º e 8º anos) 

Prova do Livro – valor 3,0 

Prova do Livro- valor 3,0 

Atividade X-TUDO – 2,0  

 

 

 Prof. Paula Língua Portuguesa (6º ano) 

Prova relâmpago- valor: 1,0 

Prova de livro - valor: 3,0  

Prova do livro – valor 3,0 

 

 

 Prof. Mariana- Matemática Aplicada ( 6º e 7º anos) 

Simulado OBMEP – valor 5,0;  

Projeto Transformando o mundo – valor - 5,0; 

 

 

 Prof. Giovana – Matemática  

6º ano 

Cartaz: Números Racionais em diferentes contextos no nosso cotidiano(valor 2,0) 

Cartaz: Porcentagem ( valor 2,0) 

Lista de Exercícios – ( valor 4,0) 

 

7º ano 

Simulado Interno ( valor: 1,0) 

Trabalho : Análise Prova Anglo e construção de gráficos ( valor:3,0) 

Lista de Exercícios – (valor 4,0) 

 

8º ano 

Simulado Interno ( valor: 1,5) 

Vídeo: Percentagem ( valor 4,0) 

Lista de Exercícios ( valor:2,5) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Prof.ª Cintya – Desenho Geométrico  

 
6º ano 

Apostila ( valor:6,0); 
Trabalho de pesquisa –  (valor:2,0) 
Observação: As pesquisas serão solicitadas conforme o tema da aula e as datas de entrega estarão descritas na 
agenda. 
 

7º ano 

Apostila (valor: 4,0) 
Trabalhos  (valor:4,0) 
Observação: Os trabalhos serão sobre alturas, bissetrizes, medianas e mediatrizes de um triângulo, cada um valendo 
1,0 ponto, as datas de entrega estarão descritas na agenda. 
 

8º ano 

Apostila (valor: 4,0) 
Trabalho ( valor:4,0) 
Observação: O trabalho trata-se dos módulos 16 e 17 da apostila de Matemática, para ser entregue na semana 
anterior à semana de Provas Trimestrais. 

 

 

 Prof. Danielle Arte 

AC : Festa Junina (8,0) 

 

 

 Prof. Padre Danilo – Ensino Religioso  

AC: Atividade: A construção e o cuidado Familiar : Pastoral Familiar Cleliana- valor 10,0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Cláudio Júnior – Redação 

 

6º ANO 

Tarefas (correção de exercícios e vistos do professor, quando solicitado) 2,0 

 Material Complementar – “Gosta de Escrever?/Meu ideal seria escrever” com 

produção textual 
4,0 

 Material Complementar – Narrativas de Aventura – “A criatura” 2,0 

 

 

 

8º ANO 

 Tarefas (correção de exercícios e vistos do professor, quando solicitado) 2,0 

 Rodas de debate e Pesquisa 3,0 

 Narrativa policial 1,0 

 Texto de Cordel – Violência contra a mulher 2,0 

 

 Profª Tamara - Espanhol 

 

6º ano: Trabalho: verbos, perífrases verbais e antônimos. ( valor 8,0) 

7º ano: Trabalho: pronome complemento, uso do SE passivo, concordância nominal. ( valor 8,0) 

8º ano: Trabalho: Artigo definidos e indefinidos, artigo neutro, formas nominais( valor 8,0) 

  

 

 Prof. Maikon - Inglês 

6º anos: Second Roundup (exercícios páginas 90, 91 e 92) – 8,0 

7º anos: Second Roundup (exercícios páginas 87, 88, 89, 90 e 91) – 8,0 

8º anos: Second Roundup (exercícios páginas 79, 80, 81, 82 e 83) – 8,0 

 

 

 

 

7º ANO 

 Tarefas (correção de exercícios e vistos do professor, quando solicitado – Produção de 

Narrativa de aventura + Fichas de Interpretação de texto + exercícios da Apostila Anglo) 
2,0 

Produção de texto: Resenha individual 1,0 

Produção de texto: Resenha em grupo para exposição 2,0 

 Resumo de férias: leitura de narrativa de aventura (livro) 3,0 



 

 

 

 

 Profª Priscila – Ciências  

6º ano 

1. Prova do livro de Ciências (09/08/2017) - 2,0 pontos 

2. Atividade complementar da apostila p. 251 (15/05/2017) - 1,0* 

3. Trabalho sobre o lixo e a reciclagem (mês de junho) - 1,0 

7º ano 

1. Prova do livro de Ciências (09/08/2017) - 2,0 pontos 

2. Desafio e Atividade da apostila - Cap. 7 (início de maio) - 1,0* 

3. Trabalho de revisão sobre os Reinos de seres vivos - Cap. 15 (final de junho) - 1,0 

8º ano 

1. Prova do livro de Ciências (09/08/2017) - 2,0 pontos 

2. Trabalho de Física - Cap. 9 - lista de exercícios (final de maio) - 1,0 

3. Trabalho de Biologia - Cap. 9 - obesidade, outros distúrbios alimentares, IMC e pirâmide de 

alimentos (mês de junho) - 1,0 

 

 Profº Gabriel - Geografia 

6º ano 

AC1 – Atividades/Pesquisa – Biomas do Brasil– 2,0 pontos 

AC2 – Atividade em Sala – 2,0 pontos 

AC3 – Pesquisa/Questões – 2,0 pontos 

Prova do Livro – 2,0 pontos 

 

7º ano 

AC1 – Atividade em Sala – Condições de Moradia – 2,0 pontos 

AC2 – Atividade em Sala – 2,0 pontos 

AC3 – Trabalho/Pesquisa – A Vida nas Grandes Cidades – 2,0 pontos 

Prova do Livro – 2,0 pontos 

 

8º ano 

AC1 – Atividade em Sala – Refugiados e Imigrantes na atualidade – 2,0 pontos 

AC2 – Pesquisa orientada – 2,0 pontos 

AC3 – Atividade em sala – 2,0 pontos 

Prova do Livro – 2,0 pontos 



 

 

 

 

 Profª Caroline – História  

6º ANOS 

2,0 = Produção de cartaz sobre tolerância e etnocentrismo (Elaborado em grupo com pesquisa em 

casa e realização na escola) 

2,0 = Produção de cartaz sobre diversidade dos grupos indígenas (Elaborado em grupo com pesquisa 

em casa e realização na escola) 

 4,0 = Pesquisa e apresentação de trabalho sobre os incas (Pesquisa realizada na escola e produção de 

PowerPoint com auxílio da professora) 

 

7º ANOS 

2,5 = Produção de jogo de tabuleiro sobre as Cruzadas (Pesquisa individual em casa e elaboração do 

trabalho na sala de aula) 

2,5 = Entrega de tarefa individual (Módulo 8, p. 183, em casa) 

3,0 = Análise de documentos históricos e literatura da Baixa Idade Média (Em casa) 

 

8º ANOS 

2,0  = Produção de mídias sociais sobre a Revolução Francesa (Realização de roteiro na escola e 

produção em casa) 

2,0 = Entrega da tarefa do Módulo 7 – Revolução Francesa (Em casa, p. 131 e 132) 

2,0 = Produção de vídeo sobre a história de Mariana (MG), sua relação com a mineração e a 

catástrofe ambiental do rompimento da barragem da empresa Samarco. 

2,0 = Produção de HQ sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


