
TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 6°ANO A

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca

História

Inglês

Ciências da Natureza

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa

Socioemocional

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

Trabalho de pesquisa - Assunto: Números naturais, o trabalho deve ser feito em folha de almaço -
manuscrito e deve conter - capa, introdução, conteúdo e conclusão. No conteúdo pode ter figuras e contas.
Na capa colocar o �tulo do trabalho, nome e série.

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

Tema do trabalho: Diálogo com variação de tempos verbais. Montar um diálogo de uma situação com no
mínimo 5 falas para cada integrante, usando o Simple Present, Simple Past e Simple future

CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS ANÕES (Plutão, Ceres, Haumea, Makemake e Éris)

 
 Trabalho manuscrito;  Deverá conter: ; 10 Questões e Bibliografia. O  aluno deverá fazer uma

pesquisa sobre o tema solicitado,  e  as 10 questões . Sendo Cinco questões sobre
 e cinco questões sobre .

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Cada aluno irá pesquisar dois contos ou crenças populares sobre a origem do universo para efeito de
comparação e semelhança. Dentro da pesquisa deverão escrever em duas colunas as principais diferenças e
se exis�r semelhanças escrever categorizando.

1. Pesquisar duas crenças ou conto sobre a origem do universo.
2. O aluno irar fazer duas colunas na folha para colocar as principais caracterís�cas dessas crenças e sempre
aponta aquilo que você julgar semelhante.

Pesquise imagens em sites, jornais e revistas, que apresentem o cenário de desigualdade vivenciado na
sociedade brasileira. Em seguida, imprima, recorte e cole no seu trabalho as imagens escolhidas, e monte
um parágrafo apresentando sua leitura sobre as imagens.

Pesquise os dados esta�s�cos do IBGE (Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca) que apontem as
condições do Brasil em relação aos seguintes aspectos:
população do país:
A) população do pais:
B) renda e condições de moradia:
C) saneamento básico:
D) educação (taxa de analfabe�smo)

Monte um pequeno texto (no máximo, 15 linhas) com as conclusões ob�das com a pesquisa.

Povos Americanos Originários. 

Tema do Trabalho: Capacidades Físicas e Exercício Físico
1- 2- CAPA

Elaborar Responder
Capacidades Físicas Exercício Físico

Povos Americanos Originários. 

Povos Americanos Originários. 

Tema do Trabalho: O Estudo da Sociedade Brasileira
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 6°ANO B

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca
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Língua Portuguesa
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Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

Trabalho de pesquisa - Assunto: Números naturais, o trabalho deve ser feito em folha de almaço -
manuscrito e deve conter - capa, introdução, conteúdo e conclusão. No conteúdo pode ter figuras e contas.
Na capa colocar o �tulo do trabalho, nome e série.

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

Tema do trabalho: Diálogo com variação de tempos verbais. Montar um diálogo de uma situação com no
mínimo 5 falas para cada integrante, usando o Simple Present, Simple Past e Simple future

CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS ANÕES (Plutão, Ceres, Haumea, Makemake e Éris)

 
 Trabalho manuscrito;  Deverá conter: ; 10 Questões e Bibliografia. O  aluno deverá fazer uma

pesquisa sobre o tema solicitado,  e  as 10 questões . Sendo Cinco questões sobre
 e cinco questões sobre .

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

Pesquise imagens em sites, jornais e revistas, que apresentem o cenário de desigualdade vivenciado na
sociedade brasileira. Em seguida, imprima, recorte e cole no seu trabalho as imagens escolhidas, e monte
um parágrafo apresentando sua leitura sobre as imagens.

Pesquise os dados esta�s�cos do IBGE (Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca) que apontem as
condições do Brasil em relação aos seguintes aspectos:
população do país:
A) população do pais:
B) renda e condições de moradia:
C) saneamento básico:
D) educação (taxa de analfabe�smo)

Monte um pequeno texto (no máximo, 15 linhas) com as conclusões ob�das com a pesquisa.

Trabalho interdisciplinar abragendo as matérias: Língua Portuguesa, História e Artes. Tema do trabalho:
 Desenvolvimento: Divididos em grupos, os alunos pesquisarão povos

originários das Américas, manifestações ar�s�cas de cada povo e realizarão uma apresentação.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Cada aluno irá pesquisar dois contos ou crenças populares sobre a origem do universo para efeito de
comparação e semelhança. Dentro da pesquisa deverão escrever em duas colunas as principais diferenças e
se exis�r semelhanças escrever categorizando.

1. Pesquisar duas crenças ou conto sobre a origem do universo.
2. O aluno irar fazer duas colunas na folha para colocar as principais caracterís�cas dessas crenças e sempre
aponta aquilo que você julgar semelhante.

Povos Americanos Originários. 

Tema do Trabalho: Capacidades Físicas e Exercício Físico
1- 2- CAPA

Elaborar Responder
Capacidades Físicas Exercício Físico

Povos Americanos Originários. 

Tema do Trabalho: O Estudo da Sociedade Brasileira
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Povos Americanos Originários. 



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 7°ANO A

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca

História

Inglês

Ciências da Natureza

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa

Socioemocional

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

Tema: Influências da Cultura Africana no Brasil. (Trabalho Interdisciplinar: Artes e Geografia)

Etapa 1: Segundo o que foi estudado em sala, pesquise sobre a influência da cultura africana em nossa
sociedade. No trabalho deve conter caracterís�cas da música, dança, arte, culinária, arquitetura entre outros
costumes. Após você deve escrever sobre quais dessas influências você mais se relaciona em seu dia a dia.

Obs. Texto entre 15 e 20 linhas.
Deve ser escrito à mão.
Deve conter uma capa com �tulo do trabalho, nome e número da chamada e data.

Trabalho de pesquisa - Assunto: Números inteiros, o trabalho deve ser feito em folha de almaço - manuscrito
e deve conter - capa, introdução, conteúdo e conclusão. No conteúdo pode ter figuras e contas. Na capa
colocar o �tulo do trabalho, nome e série.

Tema do trabalho: . Desenvolvimento: Trabalho individual, escrito, com temas dis�ntos
sorteados entre os alunos (Reforma Luterana, Reforma Calvinista, Reforma Anglicana e Contrarreforma) O
trabalho deverá ter capa com o logo do colégio, índice, introdução, consequências na atualidade, conclusão
e bibliografia. Os alunos que deverão desenvolver o trabalho de acordo com as normas textuais.

O aluno deve descrever as ro�nas dele e de um responsável referente a um dia da semana
Deverá descrever sua ro�na em aproximadamente 05 (CINCO) linhas
Deverá descrever a ro�na de um de seus responsáveis em aproximadamente 05 (CINCO) linhas também.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

será realizado.
Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Responder as questões disponibilizadas no Portal COC (Caderno específico de Educação Física)
Fontes de consulta: Livro e Portal COC - Capítulo 1

Segundo o que foi estudado em sala, pesquise sobre a influência da cultura africana em nossa
sociedade. No trabalho deve conter caracterís�cas da música, dança, arte, culinária, arquitetura entre outros
costumes. Após você deve escrever sobre quais dessas influências você mais se relaciona em seu dia a dia.

Texto entre 15 e 20 linhas.
Deve ser escrito à mão.
Deve conter uma capa com �tulo do trabalho, nome e número da chamada e data.

 . Ao estudarmos os gêneros textuais 'no�cia' e 'reportagem', iden�ficamos
a importante relação entre texto verbal e imagem. O aluno deverá buscar, para sua pesquisa, três
fotorreportagens marcantes para a História do Brasil no século XX. O trabalho deverá ser desenvolvido em
três partes: : Apresentação e descrição das imagens e do momento histórico a que se referem. O
aluno deverá indicar os elementos marcantes da imagem (pessoas importantes; polí�cos; celebridades;
momento polí�co; lugares; cenas de guerra; etc).  Correlacionar a imagem com o texto escrito.
Indicar que situações apresentadas no texto verbal remetem direta ou indiretamente à imagem analisada.

 Expor uma reflexão pessoal acerca das imagens e no�cias escolhidas. Explicar a razão da escolha
das imagens, o que chamou a atenção do aluno, quais os critérios u�lizados pelo aluno para a escolha etc. O
trabalho deve ser feito individualmente. Deve ser apresentado com capa. Os objetos de análise (no�cia e
imagem) devem ser impressos. As análises deverão ser redigidas manuscritas.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Desenhe seu autorretrato. Em seguida, escreva 5 palavras com as iniciais do seu nome ao lado do seu
autorretrato, com caracterís�cas que o iden�ficam.

Realize uma entrevista com os membros de sua família e apresente as respostas para as seguintes questões:
1. Como foi feita a escolha do seu nome?
2. Quais suas manias e hábitos os membros da família mais destacam?
3. Você se vê como brasileiro? Por quê?
4. Apresente caracterís�cas que iden�ficam os membros de sua família.

Produza um pequeno texto contando um pouco da sua história e de sua família. Cole fotografias de
momentos especiais de sua história.

Reformas religiosas

Breve descrição do trabalho

Lista de exercícios

Tema: Influências da Cultura Africana no Brasil.

Etapa 1: 

Obs. 

Tema:

PARTE I

PARTE II:

PARTE III:

Tema do Trabalho: Iden�dade
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Fotorreportagem e História



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 7°ANO B

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca

História

Inglês

Ciências da Natureza

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa
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Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

Tema: Influências da Cultura Africana no Brasil. (Trabalho Interdisciplinar: Artes e Geografia)

Etapa 1: Segundo o que foi estudado em sala, pesquise sobre a influência da cultura africana em nossa
sociedade. No trabalho deve conter caracterís�cas da música, dança, arte, culinária, arquitetura entre outros
costumes. Após você deve escrever sobre quais dessas influências você mais se relaciona em seu dia a dia.

Obs. Texto entre 15 e 20 linhas.
Deve ser escrito à mão.
Deve conter uma capa com �tulo do trabalho, nome e número da chamada e data.

Trabalho de pesquisa - Assunto: Números inteiros, o trabalho deve ser feito em folha de almaço - manuscrito
e deve conter - capa, introdução, conteúdo e conclusão. No conteúdo pode ter figuras e contas. Na capa
colocar o �tulo do trabalho, nome e série.

Tema do trabalho: . Desenvolvimento: Trabalho individual, escrito, com temas dis�ntos
sorteados entre os alunos (Reforma Luterana, Reforma Calvinista, Reforma Anglicana e Contrarreforma) O
trabalho deverá ter capa com o logo do colégio, índice, introdução, consequências na atualidade, conclusão
e bibliografia. Os alunos que deverão desenvolver o trabalho de acordo com as normas textuais.

O aluno deve descrever as ro�nas dele e de um responsável referente a um dia da semana
Deverá descrever sua ro�na em aproximadamente 05 (CINCO) linhas
Deverá descrever a ro�na de um de seus responsáveis em aproximadamente 05 (CINCO) linhas também.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

será realizado.
Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Responder as questões disponibilizadas no Portal COC (Caderno específico de Educação Física)
Fontes de consulta: Livro e Portal COC - Capítulo 1

Segundo o que foi estudado em sala, pesquise sobre a influência da cultura africana em nossa
sociedade. No trabalho deve conter caracterís�cas da música, dança, arte, culinária, arquitetura entre outros
costumes. Após você deve escrever sobre quais dessas influências você mais se relaciona em seu dia a dia.

Texto entre 15 e 20 linhas.
Deve ser escrito à mão.
Deve conter uma capa com �tulo do trabalho, nome e número da chamada e data.

 . Ao estudarmos os gêneros textuais 'no�cia' e 'reportagem', iden�ficamos
a importante relação entre texto verbal e imagem. O aluno deverá buscar, para sua pesquisa, três
fotorreportagens marcantes para a História do Brasil no século XX. O trabalho deverá ser desenvolvido em
três partes: : Apresentação e descrição das imagens e do momento histórico a que se referem. O
aluno deverá indicar os elementos marcantes da imagem (pessoas importantes; polí�cos; celebridades;
momento polí�co; lugares; cenas de guerra; etc).  Correlacionar a imagem com o texto escrito.
Indicar que situações apresentadas no texto verbal remetem direta ou indiretamente à imagem analisada.

 Expor uma reflexão pessoal acerca das imagens e no�cias escolhidas. Explicar a razão da escolha
das imagens, o que chamou a atenção do aluno, quais os critérios u�lizados pelo aluno para a escolha etc. O
trabalho deve ser feito individualmente. Deve ser apresentado com capa. Os objetos de análise (no�cia e
imagem) devem ser impressos. As análises deverão ser redigidas manuscritas.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Desenhe seu autorretrato. Em seguida, escreva 5 palavras com as iniciais do seu nome ao lado do seu
autorretrato, com caracterís�cas que o iden�ficam.

Realize uma entrevista com os membros de sua família e apresente as respostas para as seguintes questões:
1. Como foi feita a escolha do seu nome?
2. Quais suas manias e hábitos os membros da família mais destacam?
3. Você se vê como brasileiro? Por quê?
4. Apresente caracterís�cas que iden�ficam os membros de sua família.

Produza um pequeno texto contando um pouco da sua história e de sua família. Cole fotografias de
momentos especiais de sua história.

Reformas religiosas

Breve descrição do trabalho

Lista de exercícios

Tema: Influências da Cultura Africana no Brasil.

Etapa 1: 

Obs. 

Tema:

PARTE I

PARTE II:

PARTE III:

Tema do Trabalho: Iden�dade
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Fotorreportagem e História



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 8°ANO A

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO
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Matemá�ca

História

Inglês

Ciências da Natureza

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa

Socioemocional 

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

TEMA: A IMPORTÂNCIA DOS PAÍSES EMERGENTES PARA O MUNDO

Tema
Trabalho manuscrito
Introdução
Desenvolvimento

Em conclusão

Iluminismo

Tema Obje�vo

2ª etapa

Título: Como o esporte nos transforma?

Tema do Trabalho: Arte Urbana

Tema do Trabalho: Trabalho Escravo Contemporâneo
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Tema do Trabalho: Trabalho Escravo Contemporâneo
Disciplinas: Língua Portuguesa e Ciências Sociais
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

1º Fase: pesquisar sobre um dos países emergentes;
2ª Fase: Iden�ficar mo�vos que leva esse país ser importante regionalmente;
3º Fase - Iden�ficar fatos que leva esse país ser importante para o mundo;
4ª Fase - Por que esse país é rico, porém não é desenvolvido;
5ª Fase e úl�ma - O aluno responderá escrevendo a seguinte pergunta: Se você �vesse o poder de mudar
esse país o que gostaria de fazer, tendo como obje�vo levar essa nação a ser um país desenvolvido.

: Extrair Raízes: Aplicações.
: Capa com logo do colégio; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão; Bibliografia.

: Indicar em quais áreas há esse uso.
:  O aluno deve pesquisar e demonstrar exemplos da extração de raízes e indicar em quais

áreas há esse uso, dando exemplos prá�cos (exemplo: Teorema de Pitágoras).
, explicar o que aprendeu, qual a importância dessa pesquisa e quais as facilidades e

dificuldades para aprender e executar o conteúdo.

Tema do trabalho: . Desenvolvimento: Trabalho realizado de forma individual, com apresentação
em grupo na sala de aula, de acordo com cada autor iluminista sorteado pelos alunos, contando com
apresentação de slides após as devidas pesquisas,  contendo introdução, principais obras, aplicação na
atualidade e conclusão.

: Present perfect x simple past - : Definir as estruturas dos tempos PRESENT PERFECT e SIMPLE
PAST e criar sinopse de um filme em inglês. : O aluno deverá explicar o uso do Present Perfect e do
Simple past; : exibir a estrutura grama�cal dos tempos verbais na forma afirma�va, nega�va e
interroga�va dando um exemplo para cada caso; 3ª etapa: criar a sinopse de um filme u�lizando o Present
Perfect e o Simple Past.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

será realizado.
Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professor.

Elaborar uma dissertação a respeito de como a prá�ca de esporte pode nos transformar.
Fontes de consulta: Livro COC, sites da internet, livros e revistas.

Em uma folha sulfite escreva o seu nome acompanhado de um desenho que te representa através das
esté�cas do grafi�e.

Pesquise dados esta�s�cos, no�cias de jornais e imagens sobre o cenário de trabalho escravo
contemporâneo no Brasil.

Monte slides com as informações, imagens e dados esta�s�cos coletados em sua pesquisa.
Lembrete: envie para o e-mail kllaricy@dompedro.g12.br

Produza um pequeno texto (no máximo 15 linhas) com suas conclusões sobre as condições de trabalho no
Brasil.

Pesquisar sobre o que é o gênero jornalís�co. Esclarecer as diferenças pontuais entre o gênero no�cia para o
gênero reportagem. Apontar as caracterís�cas da no�cia.

Pesquise dados esta�s�cos, no�cias de jornais e imagens sobre o cenário de trabalho escravo
contemporâneo no Brasil.

Monte slides com as informações, imagens e dados esta�s�cos coletados em sua pesquisa.
Lembrete: envie para o e-mail kllaricyps20@gmail.com

Produza um pequeno texto (no máximo 15 linhas) com suas conclusões sobre as condições de trabalho no
Brasil.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

1ª etapa



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 8°ANO B

(Manhã)
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27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

: Extrair Raízes: Aplicações.
: Capa com logo do colégio; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão; Bibliografia.

: Indicar em quais áreas há esse uso.
:  O aluno deve pesquisar e demonstrar exemplos da extração de raízes e indicar em quais áreas

há esse uso, dando exemplos prá�cos (exemplo: Teorema de Pitágoras).
, explicar o que aprendeu, qual a importância dessa pesquisa e quais as facilidades e dificuldades

para aprender e executar o conteúdo.

Tema do trabalho: . Desenvolvimento: Trabalho realizado de forma individual, com apresentação em
grupo na sala de aula, de acordo com cada autor iluminista sorteado pelos alunos, contando com apresentação de
slides após as devidas pesquisas,  contendo introdução, principais obras, aplicação na atualidade e conclusão.

 - : criar sinopses de dois filmes em inglês. : explicar o uso do
Present Perfect e do Simple past; : exibir a estrutura grama�cal dos tempos verbais na forma afirma�va,
nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; : criar a sinopse de dois filmes u�lizando o
Present Perfect e o Simple Past.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

será realizado.
Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professor.

Elaborar uma dissertação a respeito de como a prá�ca de esporte pode nos transformar.
Fontes de consulta: Livro COC, sites da internet, livros e revistas.

Em uma folha sulfite escreva o seu nome acompanhado de um desenho que te representa através das esté�cas do
grafi�e.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

será realizado.
Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professor.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

TEMA: A IMPORTÂNCIA DOS PAÍSES EMERGENTES PARA O MUNDO –  
1º Fase: pesquisar sobre um dos países emergentes; 
2ª Fase: Iden�ficar mo�vos que leva esse país ser importante regionalmente;  
3º Fase - Iden�ficar fatos que leva esse país ser importante para o mundo;  
4ª Fase - Por que esse país é rico, porém não é desenvolvido;  
5ª Fase e úl�ma - O aluno responderá escrevendo a seguinte pergunta: Se você �vesse o poder de mudar esse país
o que gostaria de fazer, tendo como obje�vo levar essa nação a ser um país desenvolvido. 

Pesquise dados esta�s�cos, no�cias de jornais e imagens sobre o cenário de trabalho escravo contemporâneo no
Brasil.

Monte slides com as informações, imagens e dados esta�s�cos coletados em sua pesquisa.
Lembrete: envie para o e-mail kllaricy@dompedro.g12.br

Produza um pequeno texto (no máximo 15 linhas) com suas conclusões sobre as condições de trabalho no Brasil.

Tema
Trabalho manuscrito
Introdução
Desenvolvimento

Em conclusão

Iluminismo

Tema: Obje�vo 1ª etapa
2ª etapa

3ª etapa

Título: Como o esporte nos transforma?

Tema do Trabalho: Arte Urbana

Tema do Trabalho: Trabalho Escravo Contemporâneo
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Present perfect x simple past



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 9°ANO A

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca

História

Inglês

Biologia

Física

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa

Química

Socioemocional 

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Trabalho interdisciplinar entre as matérias de Geografia e História. Tema do trabalho: 
 Desenvolvimento: Trabalho individual, escrito, com Introdução, desenvolvimento (antecedentes,

fatores, todas guerras do período, alianças, tratados, consequências, u�lizando gráficos e mapas para
demonstrar as alterações regionais dos países envolvidos e outros fatores relevantes) e conclusão. Os alunos
que deverão desenvolver o trabalho de acordo com as normas textuais, u�lizando a capa com o logo do
colégio.

Trabalho interdisciplinar entre as matérias de Geografia e História. Tema do trabalho: 
 Desenvolvimento: Trabalho individual, escrito, com Introdução, desenvolvimento (antecedentes,

fatores, todas guerras do período, alianças, tratados, consequências, u�lizando gráficos e mapas para
demonstrar as alterações regionais dos países envolvidos e outros fatores relevantes) e conclusão. Os alunos
que deverão desenvolver o trabalho de acordo com as normas textuais, u�lizando a capa com o logo do
colégio.

escrever um resumo de um fato histórico importante, em inglês, u�lizando os tempos verbais
Simple Past e Present Perfect na Voz Passiva (Passive Voice).
1º passo: explicar quando e como a Voz Passiva é u�lizada (em português);  2º passo: exibir a estrutura
grama�cal dos tempos verbais Simple Past e Present Perfect na Voz A�va e Passiva na forma afirma�va,
nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; 3º passo: relatar um fato histórico importante,
em inglês, u�lizando sentença com os tempos verbais Simple Past e Present Perfect na Voz Passiva (em
torno de 12 linhas)

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professor.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professor.

Definir todas as Capacidades Físicas (Força, Agilidade, Velocidade, etc.) e realizar pesquisa que evidencie
métodos para mensurar cada uma delas.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

Escolha um movimento ar�s�co do séc. XX estudado em sala de aula. Descreva com suas palavras o que
você entendeu sobre os obje�vos deste grupo e através das caracterís�cas desse grupo desenvolva uma
imagem inspirada em uma fotografia que você �rou.

Tema do trabalho: A crise polí�ca em Hamlet, Golpe de Estado. Etapa 1: Pesquisar sobre o que é a
reportagem; levantar informações sobre sua estrutura e caracterís�cas.Etapa 2:  Em seguida, constar
trabalhos de conclusão,vídeos e materiais que discutem Hamlet, de Shakespeare sob a ó�ca da crise da
passagem de poder.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades - GRUPO 1 –  Química do co�diano - Os estados �sicos da
matéria e suas transformações - Propriedades da matéria - GRUPO 2 – Fenômenos, substâncias e misturas -
Processos de separação de misturas - GRUPO 3 – Os primeiros modelos atômicos - Modelos atômicos de
Rutherford e Böhr e propriedades atômicas - Distribuição eletrônica.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Escolha três imagens de a�vidades do co�diano que exemplificam a aplicação de uma área do
conhecimento cien�fico.

Monte uma sequência de slides com as imagens selecionadas na Etapa 1 e as informações referentes a cada
a�vidade. Explique, ainda, o papel da Ciência no desenvolvimento de cada trabalho destacado.

Produza um pequeno texto (no máximo, 15 linhas) com suas conclusões sobre o papel da Ciência no
co�diano.

Primeira Guerra
Mundial.

Primeira Guerra
Mundial.

Tema do trabalho: Passive Voice

Obje�vo: 

Título: Testes de ap�dão �sica (Interdisciplinar - Matemá�ca)

Tema do Trabalho: Vanguardas Ar�s�cas do Séc.XX

Tema do Trabalho: O papel da Ciência no co�diano
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Tema
Trabalho escrito
Desenvolvimento:

Em conclusão

: Testes de ap�dão �sica (interdisciplinar)
: Capa com logo do colégio; Introdução; Bibliografia

 Relacionar em "razão" cada desempenho seu com os do grupo. Calcular as
proporções e as porcentagens de cada aluno em razão do total. Explicar e indicar qual resultado foi
como esperado, quais os resultados que podem melhorar.

, explicar o que aprendeu, qual a importância dessa pesquisa e quais as facilidades e
dificuldades em desenvolver os dados e cálculos.

Desenvolvimento; Conclusão; .

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 9°ANO B

(Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Geografia

Matemá�ca

História

Inglês

Biologia

Física

Educação Fisíca

Arte

Ciências Sociais

Língua Portuguesa

Química

Socioemocional 

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Tema do Trabalho As barreiras do mundo atual
Desenvolvimento

Primeira Guerra Mundial.

Tema do trabalho: Passive Voice

Obje�vo: 

Título: Testes de ap�dão �sica

Tema do Trabalho: Vanguardas Ar�s�cas do Séc.XX

Tema do Trabalho: O papel da Ciência no co�diano
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

:  
: Os alunos deverão pesquisar e apresentar, filmes, livros, desenhos animados, que

remetem ao avanço da globalização, bem como uma pesquisa demonstrando os beneficios para a sociedade
de tal fato.

Tema do trabalho:  Desenvolvimento: Trabalho individual, escrito, com Introdução,
desenvolvimento (antecedentes, fatores, todas guerras do período, alianças, tratados, consequências) e
conclusão. Os alunos que deverão desenvolver o trabalho de acordo com as normas textuais, u�lizando a
capa com o logo do colégio.

escrever um resumo de um fato histórico importante, em inglês, u�lizando os tempos verbais
Simple Past e Present Perfect na Voz Passiva (Passive Voice).
1º passo: explicar quando e como a Voz Passiva é u�lizada (em português);  2º passo: exibir a estrutura
grama�cal dos tempos verbais Simple Past e Present Perfect na Voz A�va e Passiva na forma afirma�va,
nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; 3º passo: relatar um fato histórico importante,
em inglês, u�lizando sentença com os tempos verbais Simple Past e Present Perfect na Voz Passiva (em
torno de 12 linhas)

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Definir todas as Capacidades Físicas (Força, Agilidade, Velocidade, etc.) e realizar pesquisa que evidencie
métodos para mensurar cada uma delas.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas."

Escolha um movimento ar�s�co do séc. XX estudado em sala de aula. Descreva com suas palavras o que
você entendeu sobre os obje�vos deste grupo e através das caracterís�cas desse grupo desenvolva uma
imagem inspirada em uma fotografia que você �rou.

Escolha três imagens de a�vidades do co�diano que exemplificam a aplicação de uma área do
conhecimento cien�fico.

Monte uma sequência de slides com as imagens selecionadas na Etapa 1 e as informações referentes a cada
a�vidade. Explique, ainda, o papel da Ciência no desenvolvimento de cada trabalho destacado.

Produza um pequeno texto (no máximo, 15 linhas) com suas conclusões sobre o papel da Ciência no
co�diano.

Tema do trabalho: A crise polí�ca em Hamlet, Golpe de Estado. Pesquisar sobre o que é a reportagem;
levantar informações sobre sua estrutura e caracterís�cas. Em seguida, constar trabalhos de
conclusão,vídeos e materiais que discutem Hamlet, de Shakespeare sob a ó�ca da crise da passagem de
poder.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades - GRUPO 1 –  Química do co�diano - Os estados �sicos da
matéria e suas transformações - Propriedades da matéria - GRUPO 2 – Fenômenos, substâncias e misturas -
Processos de separação de misturas - GRUPO 3 – Os primeiros modelos atômicos - Modelos atômicos de
Rutherford e Böhr e propriedades atômicas - Distribuição eletrônica.

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

Tema
Trabalho escrito
Desenvolvimento

Em conclusão

: Testes de ap�dão �sica (interdisciplinar)
: Capa com logo do colégio; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão; Bibliografia.

: Relacionar em "razão" cada desempenho seu com os do grupo. Calcular as
proporções e as porcentagens de cada aluno em razão do total. Explicar e indicar qual resultado foi
como esperado, quais os resultados que podem melhorar.

, explicar o que aprendeu, qual a importância dessa pesquisa e quais as facilidades e
dificuldades em desenvolver os dados e cálculos.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.


