
Porto Alegre, 22 de setembro de 2021.

Queridas Famílias do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano),

Paz e Bem!

Chegamos ao 3º trimestre do nosso ano letivo de 2021.

A distribuição dos valores de notas para o 3º trimestre de 2021 (13/09/2021 a 17/12/2021) se dará

da seguinte forma:

*Atividades avaliativas de todos os componentes curriculares, enviadas nos planejamentos e

cronogramas (no final desta carta estará disponível o cronograma com todas as atividades avaliativas do

3º trimestre). Cada atividade tem valor 10 (dez) e na somatória de todas as atividades avaliativas

solicitadas comporá 80% da nota da média final. É necessário observar o prazo de entrega, pois as

atividades avaliativas entregues após o prazo terão peso 7 (sete). As avaliações no Google forms serão

realizadas fora do horário de aula, sendo liberadas às 12h do dia previamente agendado (conforme

cronograma), ficando disponíveis por 48 horas e sendo bloqueadas ao término do prazo.

*Autoavaliação – Comporá 10% da nota da média final (1,0) e ficará disponível nas salas de aula

virtuais de 17 a 24 de novembro de 2021. Os estudantes que não acessam a plataforma poderão realizar

a sua autoavaliação dentro do espaço escolar, mediante combinação com o SOE.

*Hábitos e Atitudes – Comporá 10% da nota da média final (1,0), sendo avaliada pela presença e

participação nas aulas on-line ou presenciais.

Orientamos aos estudantes e famílias que tiverem dúvidas sobre as atividades pendentes, que

entrem em contato diretamente com o professor através do e-mail institucional.

A entrega de boletins referente ao 3º trimestre se dará no dia 20/12. Maiores informações serão

repassadas posteriormente.

Qualquer dúvida ou dificuldade, pedimos que entrem em contato com os Serviços da Escola e/ou

Serviços Pedagógicos.

Para dúvidas pontuais sobre os conteúdos e dinâmicas das aulas, a comunicação pode acontecer

diretamente com o respectivo professor por meio do e-mail institucional ou pelos canais de comunicação

disponibilizados nas salas de aula do Google. Lembrando que o professor responderá no seu horário de

trabalho na Escola. Demais questões devem ser direcionadas ao e-mail da Secretaria da Escola

(secretaria@escolansbrasil.com.br) ou pelos telefones 3336-4509 e 984322041.

Contem sempre conosco!

Nosso abraço fraterno na confiança de que a Mãe Aparecida caminha conosco.

Direção e Equipe Pedagógica

mailto:secretaria@escolansbrasil.com.br


ATIVIDADES PARA ENTREGAR NO CLASSROOM

Turma 61

*Os trabalhos poderão ser entregues por fotos, arquivo word, escritos à mão ou fotocopiados, de acordo

com a atividade solicitada e orientação de cada professor.

* As atividades avaliativas entregues após o prazo terão peso 7(sete).

CIÊNCIAS:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

22/10 Construção de um Lapbook sobre os sistemas
do corpo humano

Postar na sala do Google Sala de Aula
no tópico avaliações do 3º trimestre.

(foto)

26/10

Entrega do trabalho prático: Construção de uma
Maquete/Terrário – Um exemplo de bioma do
Brasil –  COM ORATÓRIA. Trabalho em
conjunto com o componente de Geografia.

Entregar na aula.
Para os estudantes que estão online:
mostrar na câmera. Postar no Google

Sala de Aula no tópico avaliações do 3º
trimestre. (foto).

16/11 Prova – níveis de organização do corpo humano
e sistemas. 

Realizada no prazo de 48h.  

29/11 Recuperação - níveis de organização do corpo
humano e sistemas.

Realizada no prazo de 48h.  

LÍNGUA INGLESA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

16/09 Trabalho – comic strips, presente continuous e
leisure activities.

Google Classroom/ folha A4.

07/10 Trabalho – gráfico com advérbios de frequência,
esportes e entrevista.

Google Classroom/ folha A4.

28/10 Trabalho – Google Forms - horas Google Forms.

25/11 Trabalho – livro – texto e interpretação. Google Classroom/ livro.

11/11 Prova – Google Forms – simple presente e
presente continuous.

Google Forms.

25/11 Recuperação. Google Forms.



GEOGRAFIA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

29/09 Trabalho: Hidrografia – A água e as relações
com a humanidade.

Postar na sala do Google Sala de Aula.

26/10 Entrega do trabalho prático: Construção de uma
Maquete/Terrário – Um exemplo de bioma do

Brasil –  COM ORATÓRIA. Trabalho em
conjunto com o componente de Ciências da

Natureza.

Entregar na aula. Para os estudantes
que estão online: mostrar na câmera.

24/11 Prova Módulo Google Forms.

01/12 Recuperação da prova Módulo Google Forms.

HISTÓRIA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

24/09 Trabalho sobre Mulheres que se destacam na
sociedade

Baseado na página 382

Escolha 1 mulher que na sua opinião tenha sido
de grande destaque no Brasil ou no mundo e
pesquise sobre ela: porque de sua escolha,

porque ela se destacou, curiosidades...

Postar no Google Sala de Aula
arquivo ou foto da página.

19/10 Trabalho de pesquisa sobre filósofos gregos

Escolha 1 filósofo grego e pesquise sobre ele:
Curiosidades, descobertas, área de atuação....

Postar no Google Sala de Aula
arquivo ou foto da página.

09/11 PROVA 

Objetiva pelo Google Forms

Módulo 3

Capítulos 7 e 8

GRÉCIA

Os estudantes têm 48 horas para
realizá-la.

16/11 PROVA DE RECUPERAÇÃO

Objetiva pelo Google Forms

Módulo 3

Capítulos 7 e 8

GRÉCIA

Os estudantes têm 48 horas para
realizá-la.



LÍNGUA PORTUGUESA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

30/09 Redação Devolutiva por postagem no Google
Sala de Aula (arquivo ou foto).

21/10 Prova 1

Poema, Eu lírico, Haicai, Classificação dos
poemas, Recursos sonoros, versos e rimas,

soneto. Regras, normas e leis, ECA, Direito à
vida e à saúde, cuidados com a saúde e

higiene. Uso do G e J, histórias em quadrinhos,
onomatopeia, conjugação de verbos, 

Unidades 7, 8 e 9 do LD

Avaliação Online, Google Forms pela
plataforma Google Sala de Aula.

02/12 Prova 2

Concordância verbal, Linguagem não verbal,
Figuras de linguagem, verbo e advérbio, uso

dos dígrafos, XC, SC, SÇ, Concordância
nominal, ortografia

Unidades 9, 10 e 11 do LD

Avaliação Online, Google Forms pela
plataforma Google Sala de Aula.

09/12 Prova de Recuperação Avaliação Online, Google Forms pela
plataforma Google Sala de Aula:

Conteúdo do trimestre.

Diversos Atividades Atividades que vão sendo solicitadas
de acordo com os estudos das
unidades do livro didático para

ampliação ou fixação do
conhecimento, com devolutivas pela

plataforma Google.

ENSINO RELIGIOSO:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

14/10 Atividade avaliativa a partir do texto “Mitos e
linguagens dos sentimentos”.

Postar no Google Sala de Aula;
arquivo ou foto, no tópico atividades

da Semana 31.

28/10 Atividade avaliativa a partir do texto “Mito e
origem da vida I”.

Postar no Google Sala de Aula; arquivo
ou foto, no tópico atividades da Semana

33.

04/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Mito e
origem da vida II”.

Postar no Google Sala de Aula;
arquivo ou foto, no tópico atividades

da Semana 34.



11/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Mitologia: eu
quero uma para viver”.

 

Postar no Google Sala de Aula;
arquivo ou foto, no tópico atividades

da Semana 35.

18/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Os textos
sagrados I”.

 

Postar no Google Sala de Aula;
arquivo ou foto, no tópico atividades

da Semana 36.

MATEMÁTICA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

Durante o
trimestre

Temas avaliativos: solicitados durante o trimestre
(Total: 4 temas). As datas de entrega são
combinadas com os estudantes em aula.

Postar foto no Google Classroom, no
tópico “Temas Avaliativos”.

13/10 Prova 1: Equações: Princípio de uma igualdade
(Sequências, linguagem matemática, igualdades e
equações).

A prova será objetiva (Google Forms).

Realizadas fora do horário de aula,
permanecendo disponíveis por 48h.

17/11 Prova 2: Polígonos (Perímetro de polígonos,
triângulos, ângulos de um triangulo, quadriláteros,
áreas, composição e decomposição de polígonos
e ampliação e redução de polígonos).

A prova será objetiva (Google Forms).

Realizadas fora do horário de aula,
permanecendo disponíveis por 48h.

24/11 Prova de recuperação trimestral: Equações:
Princípio de uma igualdade (Sequências,
linguagem matemática, igualdades e equações) e
Polígonos (Perímetro de polígonos, triângulos,
ângulos de um triangulo, quadriláteros, áreas,
composição e decomposição de polígonos e
ampliação e redução de polígonos).

A prova será objetiva (Google Forms).

Realizadas fora do horário de aula,
permanecendo disponíveis por 48h.

29/11

30/11

01/12

02/12

Trabalho 1: Aula Invertida. A turma será dividida
em quatro grupos para organizar uma
aula/apresentação, referente aos capítulos nove
(módulo 3), dez, onze e doze (módulo 4).

Realizada durante a aula (5
períodos)



EDUCAÇÃO FÍSICA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

27/09 a 01/10 Trabalho de pesquisa sobre a inclusão através do
esporte.

Postar na sala do Google Sala de
Aula.

19/10 – 22/10 Atividade avaliativa em aula sobre tema esportivo. Postar na sala do Google Sala de
Aula.

16/11 – 19/11 Avaliação prática Em aula.

ARTE:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

13/09 a 15/09 Dança de Rua: fazer um vídeo dançando uma
dança de sua criação

Postar o vídeo no Google Sala de
Aula.

27 e 29/09 Fazer um mapa mental sobre a Dança de Rua
(construir em aula)

Postar no Google Sala de Aula.

18 a 20/10 Trabalho sobre cores quentes e frias Postar no Google Sala de Aula.

08 a 10/11 Cores Terciárias, construção de círculo
monocromático.

Postar foto no Google Sala de Aula.

01/12 Inspirados em Wassily Kandinsky, criar uma tela
com figuras geométricas e pintar com tinta.

Postar foto no Google Sala de Aula
(estudantes on-line) e entregar na
aula (estudantes presenciais).


