
TRABALHOS DO 1°BIMESTRE 
TURMA: 6°ANO A

(Tarde)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Ciências Sociais

Geografia

História

Ciências da Natureza

Matemá�ca

Língua Portuguesa

Inglês

Arte

Educação Fisíca

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

Tema do trabalho: A origem e a composição do universo   -  

Povos Americanos Originários. 

Camadas internas da terra

Povos Americanos Originários. 

Tema do trabalho: Mathema�cs

Povos Americanos Originários. 

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

Elaborar Responder 
Capacidades Físicas Exercício Físico

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

Etapa 2:

Etapa 3:

Como fazer o trabalho: Cada aluno deverá,
Pesquisar sobre os efeitos do sol, da lua e das estrelas  em relação ao nosso planeta, apresentar um desenho
( pode ser feito pelo aluno) ou re�rado da internet sobre o universo, ao fim fazer uma história em
quadrinhos  com no minimo 4 quadrinhos com tema, eu no universo.

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: 
O trabalho consis�rá na produção de um esquema de massa de modelar do globo terrestre, para
demonstrar as partes de cada uma das camadas internas dela. Além de um Relatório de questões sobre o
tema.

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.

Os alunos terão que escrever por extenso, em inglês, expressões numéricas envolvendo as operações
matemá�cas básicas:
+ plus
- minus
x �mes
: divided by
A lista com as expressões numéricas será dada pelo professor previamente.

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 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 .

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

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.



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 6°ANO B

(Tarde)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Ciências Sociais

Geografia

História

Ciências da Natureza

Matemá�ca

Língua Portuguesa

Inglês

Arte

Educação Fisíca

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

Povos Americanos Originários. 

Camadas internas da terra

Povos Americanos Originários. 

Tema do trabalho: Mathema�cs

Povos Americanos Originários. 

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

Elaborar Responder 
Capacidades Físicas Exercício Físico

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

Etapa 2:

Etapa 3:

Tema do trabalho: A origem e a composição do universo Como fazer o trabalho: Cada aluno deverá,
Pesquisar sobre os efeitos do sol, da lua e das estrelas em relação ao nosso planeta, apresentar um desenho
( pode ser feito pelo aluno) ou re�rado da internet sobre o universo, ao fim fazer uma história em
quadrinhos com no minimo 4 quadrinhos com tema, eu no universo.

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: 
O trabalho consis�rá na produção de um esquema de massa de modelar do globo terrestre, para
demonstrar as partes de cada uma das camadas internas dela. Além de um Relatório de questões sobre o
tema.

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.

Os alunos terão que escrever por extenso, em inglês, expressões numéricas envolvendo as operações
matemá�cas básicas:
+ plus
- minus
x �mes
: divided by
A lista com as expressões numéricas será dada pelo professor previamente.

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 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 .

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

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.



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 7°ANO A

(Tarde)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Ciências Sociais

Geografia

História

Ciências da Natureza

Matemá�ca

Língua Portuguesa

Inglês

Arte

Educação Física 

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

Espaço brasileiro, construção e formação das cidades
DESENVOLVIMENTO

Tema:

Aquecimento Global

Tema:

PARTE I

PARTE II:

PARTE III:

Tema: Obje�vo 1ª etapa
2ª etapa

3ª etapa

Tema: Influências da Cultura Africana no Brasil.

Etapa 1: 

Obs. 

Tema do Trabalho: Vida em A�vidade
1- 2- CAPA

Elaborar Responder Saúde 
Doenças.

Tema do Trabalho: Iden�dade
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Tema do Trabalho Bimestral: 
: Os alunos receberão alguns nomes de cidades e regiões á qual pesquisarão sobre sua

história, sua evolução e os principais desafios da atualidade, depois deverão elaborar uma leque
compara�vo entre ambos.

 Reforma Religiosa e a Contrarreforma.

Introdução: O obje�vo da introdução é indicar resumidamente do que tratará o trabalho, você só saberá
realmente o que ela deve conter depois de desenvolver o trabalho.
Texto principal: Esse texto tem que ser informa�vo mostrando as causas da Reforma Religiosa, seus
principais personagens e a reação da igreja católica.
Analise de imagens: Escolha duas imagens relacionada a Reforma Religiosa e faça um texto analisando o
cenário histórico e as transformações que essas imagens representam.
Conclusão: Explique o resultado das Reformas Religiosas.
Bibliografia: Relação das fontes de pesquisa usadas para elaborar o trabalho.

Parte 2. Ques�onário.
Crie e responda 05 questões sobre a Reforma Religiosa e a Contrarreforma e suas consequências.

Tema: 
O trabalho consis�rá na pesquisa de uma no�cia sobre o assunto, leitura do mesmo e a construção de uma
discussão com a criação de uma possivel solução para o problema ambiental causado.

 . 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.

 - : escrever um parágrafo relatando a ro�na de uma outra pessoa. :
explicar o uso do Present Simple (pode ser em português); : exibir a estrutura grama�cal do Present
SImple na forma afirma�va, nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; : escrever
um parágrafro (em torno de dez linhas) descrevendo a ro�na de uma terceira pessoa (parentes, amigos,
pessoas famosas, etc.) para cada dia da semana. Além das a�vidades diárias mencionadas, também será
avaliado o uso correto dos verbos na terceira pessoa do singular no present simple.

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.

 Trabalho manuscrito;  Deverá conter: ; 10 questões e bibliografia. O  aluno deverá fazer uma
pesquisa sobre o tema solicitado, e as 10 questões. Sendo cinco sobre e cinco
sobre 

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.

Tema:
Trabalho manuscrito

Introdução Desenvolvimento

Em conclusão, 

 .
: Capa com logo do colégio; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão;

Bibliografia. - : Indicar em quais áreas há esse uso. - : O aluno deve
desenhar com compasso a construção de bissetrizes e também a soma e diferença de ângulos por
meio da congruência e transporte de ângulos. - explicar o que aprendeu, qual a
importância dessa pesquisa e quais as facilidades e dificuldades para aprender e executar o conteúdo.

Desenhos Geométricos: construções

Fotorreportagem e História

Present simple



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 8°ANO A

(Tarde)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Ciências Sociais

Geografia

História

Ciências da Natureza

Matemá�ca

Língua Portuguesa

Inglês

Arte

Educação Fisíca

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

Tema:

Tema:

Tema: Obje�vo 1ª etapa
2ª etapa

3ª etapa

Tema do Trabalho: Arte Urbana

Tema do Trabalho: O Corpo como Instrumento de Luta
1- 2- CAPA

Elaborar Responder Boxe Olimpico
 Jiu-Jitsu

Tema do Trabalho: Trabalho Escravo Contemporâneo
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

 A Revolução Francesa e os conflitos entre os três estados. 
 
Introdução: O obje�vo da introdução é indicar resumidamente do que tratará o trabalho, você só saberá
realmente o que ela deve conter depois de desenvolver o trabalho. 
Texto principal: Esse texto tem que ser informa�vo mostrando como era a sociedade antes da Revolução
Francesa, por que a revolução aconteceu, como ocorreu e as transformações que causou na sociedade,
polí�ca e na economia. 
Analise de imagens: Escolha duas imagens sobre a Revolução Francesa e faça um texto analisando o cenário
histórico e as transformações que essas imagens representam. 
Conclusão: Pensando nos eventos relacionados a Revolução Francesa comente sobre a importância dos
movimentos populares. 
Bibliografia: Relação das fontes de pesquisa usadas para elaborar o trabalho. 
 
· Parte 2. Ques�onário. 
Crie e responda 05 questões sobre a Revolução Francesa. (anexar junto com a parte 1.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pela professora.

 . Ao estudarmos o gênero textual 'reportagem', iden�ficamos a importante
relação entre texto verbal e imagem. Os alunos deverão produzir uma reportagem sobre temas diversos.
Deverão ser criados grupos de até três integrantes para a realização da a�vidade.

 - : 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.

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

Trabalho manuscrito;  Deverá conter: ; 10 questões e bibliografia. O aluno deverá fazer uma
pesquisa sobre o tema solicitado , e as 10 quaestões. Sendo cinco sobre 
e cinco questões sobre o .

A�vidades desenvolvidas ao longo do bimestre.

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.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades - GRUPO 1 - Construções geométricas - Introdução aos
números racionais -  Geratriz da dízima - Representação geométrica dos números racionais - Sequências
numéricas ou de figuras - π e o perímetro da circunferência - Extraindo raízes - Teorema de Pitágoras -
Propriedades das operações em ℝ - GRUPO 2 - Área de figuras planas - Volume e capacidade - Polinômios -
Adição de polinômios - Subtração de polinômios - Mul�plicação de monômio por polinômio - Mul�plicação
de polinômio por polinômio - Divisão de polinômio por monômio -  GRUPO 3 - Construção de ângulos e
polígonos - Tempo e grau – A base 60 -  ngulos formados pelo cruzamento de retas - Retas paralelas
interceptadas por uma transversal - Triângulos e propriedades.

Tema do Trabalho Bimestral:  Os principais países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo
DESENVOLVIMENTO: os alunos receberão alguns nomes de paises ou regiões a qual deverão realizar uma
pesquisa com a história deste lugar e ilustrar as diferenças entre os séculos XX e XXI em relação a
globalização.

Produção de reportagem

Present perfect x simple past



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE
TURMA: 9°ANO A

(Tarde)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Ciências Sociais

Geografia

História

Biologia

Física

Matemá�ca

Língua Portuguesa

Inglês

Arte

Educação Fisíca

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

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

Tema do Trabalho As barreiras do mundo atual
Desenvolvimento

Tema

Tema:

Tema do trabalho: Passive Voice

Obje�vo: 

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

Tema do Trabalho: Treinamento Físico
1- 2- CAPA

Elaborar Responder Treinamento da Capacidade Física
FORÇA Treinamento da Capacidade Física: Resistência Aeróbica

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.

: Crise do capitalismo de 1929. 
 
Introdução: O obje�vo da introdução é indicar resumidamente do que tratará o trabalho, você só saberá
realmente o que ela deve conter depois de desenvolver o trabalho. 
Texto principal: Esse texto tem que ser informa�vo mostrando o contexto do Estados Unidos ao longo da
década de 1920. 
Analise de imagens: Escolha duas imagens sobre a crise de 1929 e faça um texto analisando o cenário
histórico e as transformações que essas imagens representam. 
Conclusão: Relacione a crise de 1929 nos EUA e seus efeitos na economia Brasileira. 
Bibliografia: Relação das fontes de pesquisa usadas para elaborar o trabalho. 
 
· Parte 2. Ques�onário. 
Crie e responda 05 questões sobre a Crise de 1929 e suas consequências. (anexar junto com a parte 1.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

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

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho

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

 . Ao estudarmos as relações entre mídia e responsabilidade social,
verificamos que é responsabilidade do indivíduo que dissemina informações falsas o reconhecimento de sua
ação. Para o trabalho, os alunos deverão selecionar três no�cias falsas (fake news) recentemente publicadas
e analisar alguns pontos essenciais: 1) Qual é a no�cia? Do que trata? Qual é o problema abordado? 2) Qual
foi o impacto da circulação da no�cia falsa? O que comentavam os leitores a respeito daquilo que liam na
informação falsa? 3) Entender como foi o processo de verificação da falta de veracidade da informação: que
agência / emissora inves�gou o caso para declarar que aquelas eram informações falsas? Como foi exposta a
verdade na mídia? Qual foi a reação do público leitor após a iden�ficação dessa correção?

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)

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 movimento e através das caracterís�cas desse grupo desenvolva
uma imagem inspirada em uma fotografia que você �rou.

Trabalho manuscrito; Deverá conter: ; 10 questões e bibliogrfia. O aluno deverá fazer uma
pesquisa; e as 10 questões. Sendo cinco sobre o :

e cinco questões sobre o 

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.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades -  GRUPO 1 - Razão - Proporção - Regra de três - Porcentagem -
Proporção direta - Representação gráfica de proporção direta - Taxa de variação - Variação linear - Variação
do quadrado - Proporção inversa - Variação com o inverso do quadrado - GRUPO 2 – Números reais -
Potenciação - Notação cien�fica - Radiciação - Propriedades da radiciação - Simplificação de radicais - Adição
e subtração de radicais - Mul�plicação, divisão e potenciação com radicais - Expressões com radicais -
Racionalização de denominador - GRUPO 3 - Triângulos semelhantes - Teorema fundamental da semelhança
– Triângulos semelhantes. 

É�ca e Comunicação Social


