
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 81

*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

25 e 26/10 Oratória sobre usina elétrica visando as
vantagens e desvantagens. 

Postar no Google Sala de Aula, no
tópico avaliações do 3º trimestre, o
arquivo do trabalho apresentado.

16/11 Prova sobre: sistema genital e os diferentes
tipos de reprodução nas plantas e animais.

Realizada fora do horário de aula com
prazo de 48h.

20/11 Trabalho sobre DST’s ou IST’s – pode ser
entregue na forma de podcast, vídeo, cartilha ou

artigo.

Postar no Google Sala de Aula, no
tópico avaliações do 3º trimestre, o

arquivo.

29/11 Prova de recuperação sobre: sistema genital e
os diferentes tipos de reprodução nas plantas e

animais.

Realizada fora do horário de aula com
prazo de 48h.

LÍNGUA INGLESA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

16/09 Trabalho – anúncio / cartaz - beleza Google Classroom/ folha A4.

07/10 Trabalho – música que expressa idéias e
sentimentos.

Google Classroom/ folha A4.

28/10 Trabalho – Google Forms – adjetivos -
personalidade

Google Forms.

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

11/11 Prova – Google Forms – pronomes relativos /
comparativos / superlativos. 

Google Forms.

25/11 Recuperação. Google Forms.



GEOGRAFIA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

29/09 Trabalho: Capítulo 7 do Livro (módulo 3) Perguntas Google Sala de Aula.

27/10 Trabalho de pesquisa sobre a África.
 Google Forms.

Postar na sala do Google Sala de Aula.

24/11 Prova Módulo 3 Google Forms.

01/12 Recuperação da Prova - Módulo 3 Google Forms.

HISTÓRIA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

04/10

Trabalho Período Regencial: Revoltas
Populares

Baseado no capítulo 8 do módulo 3 realize uma
pesquisa sobre as revoltas brasileiras ocorridas

durante o período regencial.

Detalhes serão explicados em aula em
momento oportuno

Apresentação oral em aula

Não é preciso postar no Google
Sala de Aula.

18/10

Trabalho livro de história
Faça a atividade 8 da página 378 módulo 3

capítulo 8

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

08/11

PROVA
Objetiva pelo Google Forms

Módulo 3 Capítulos 8 e 9
Primeiro Reinado
Segundo Reinado

Os estudantes têm 48 horas para
realizá-la.

22/11

PROVA DE RECUPERAÇÃO
Objetiva pelo Google Forms

Módulo 3 Capítulos 8 e 9
Primeiro Reinado
Segundo Reinado

Os estudantes têm 48 horas para
realizá-la



LÍNGUA PORTUGUESA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

13/10/2021

Prova Trimestral 1

Gêneros textuais: texto, anúncio e campanha
publicitário, conto de mistério. Estratégias
argumentativas. Ortografia: uso de S, SS e Ç.
Estrutura e formação de palavras: prefixal e
sufixal, parassintética, regressivo, imprópria,
justaposição e aglutinação. Sujeito Paciente e
Sujeito Indeterminado. Concordância na voz
passiva sintética.

A prova será realizada individualmente
fora do horário de aula no período de

48 horas na data especificada.
Local:

Google Sala de Aula> Português 81 e
82 >Avaliações do 2º Trimestre > Prova

Trimestral 1.

Período
entre
25 a

27/10/2021

 
Produção textual

A produção de texto será realizada
individualmente fora do horário de aula,

devendo ser entregue até 27/10, às
17h30.
Local:

Google Sala de Aula> Português 81 e
82 > Produções textuais 2º Trimestre.

03/11/2021

 
Trabalho em dupla sobre conteúdos

gramaticais.

A atividade será realizada na data
especificada, de acordo com

orientações dadas pelo educador. 
Postar arquivo com identificação do e

da estudante e a síntese do seminário.  
Prazo para entrega do trabalho: 05/11.

Local:
Google Sala de Aula> Português 81 e

82 > Trabalho do 2º Trimestre.

1ª Etapa:
19/10/2021

2ª Etapa
08/11/2021

Livro Literário

1ª Etapa: Leitura compartilhada.
Leitura de fragmento do texto com

comentários sobre as impressões de
leitura.

2ª Etapa: Entrega do trabalho:
Local:

Google Sala de Aula> Português 81 e
82 > Livro Literário 2º Trimestre.

16/11/2021

Prova Trimestral 2
Gêneros textuais: panfleto, tirinha, artigo de
opinião.
Orações Coordenadas Assindéticas e
Sindéticas.  
Orações Subordinadas Substantivas.
Oração Subordinada Adverbial.

A prova será realizada individualmente
fora do horário de aula no período de

48 horas na data especificada.
Local:

Google Sala de Aula> Português 81 e
82 >Avaliações do 2º Trimestre > Prova

Trimestral 2.
01/12/2021 Prova de Recuperação

Gêneros textuais: tirinha, artigo de opinião e
charge. Orações Coordenadas Assindéticas e
Sindéticas.  Orações Subordinadas
Substantivas.
Oração Subordinada Adverbial.

A prova será realizada individualmente
fora do horário de aula no período de

48 horas na data especificada.
Local:

Google Sala de Aula> Português 81 e
82 >Avaliações do 2º Trimestre > Prova

de Recuperação.



ENSINO RELIGIOSO:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

15/10 Atividade avaliativa a partir do texto “Quando a
gente pode escolher”.

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

da Semana 31.

29/10 Atividade avaliativa a partir do texto “Conviver:
necessidade ou condição humana”.

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

da Semana 33.

05/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Tolerância
em tempos extremos”.

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

da Semana 34.

12/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Ciência sem
sabedoria é um desastre”.

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

da Semana 35.

19/11 Atividade avaliativa a partir do texto “Religião e
ciência: devagar, o santo é de barro”. 

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

da Semana 36.

MATEMÁTICA:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

21/09 Prova 1: sobre Sistemas de equações do 1º grau
e Plano Cartesiano. 

Google Forms 

04/11 Prova 2: sobre Razão e Proporção, Regra de
Três, Porcentagem e Juros. 

Google Forms 

Durante o
trimestre

Temas avaliativos solicitados durante o trimestre
(Total: 4 temas). As datas de entrega são

combinadas com os estudantes em aula. Cada
tema avaliativo vale 2,5 pontos, totalizando uma

nota 10,0 de temas do trimestre.

Postar foto no Google Classroom, no
tópico “Entrega de Temas Avaliativos

– 3º TRI”.

11/11 Prova de recuperação trimestral: sobre Sistemas
de equações do 1º grau, Plano Cartesiano, Razão

e Proporção, Regra de Três, Porcentagem e
Juros.

Google Forms 

24/11 Trabalho com consulta, individual ou em dupla,
sobre Sistemas de equações do 1º grau, Plano

Cartesiano, Regra de Três, Perímetro, Área,
Volume.

Postar foto no Google Classroom, no
tópico “Entrega de Trabalhos”.



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 no Google Sala de Aula.

19/10 – 22/10 Atividade avaliativa em aula sobre tema esportivo. Postar no Google Sala de Aula.

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

ARTE:

Data de
entrega

Proposta da atividade Como entregar

13/09 a 17/09 Monocromia e Policromia Postar imagem no Google Sala de
Aula.

27/09 e 01/10 Samples (ponto e linha), tipo de linhas Postar imagem da maquete no
Google Sala de Aula.

18 a 20/10 Mandala em argila - Cultura Africana Postar imagem no Google Sala de
Aula.

08 a 10/11 Criação do Documentário Postar no Google Sala de Aula.

29/11 e 03/12 Montagem de um storyboard do seu
documentário.

Postar no Google Sala de Aula.


