
 

 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano  

Disciplina: Química Ano:2019                      Bimestre: 3º 

Conteúdo: Polímeros 

Descrição 
da 

atividade: 

Análise e apresentação de um artigo científico referente aos conteúdos 
abordados em sala de aula (Polímeros). Os alunos serão divididos em grupos e 
receberão um artigo para fazerem uma análise e interpretação, ao final do 
bimestre deverão fazer um Seminário sobre o artigo.  

Critérios de 
Avaliação: 

Organização na forma de apresentação do trabalho, conceitos abordados para 
da apresentação e cooperação com o trabalho em equipe. 

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data 

Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

do 3° bimestre. 

(  ) Presencial  
(X) Trabalho feito em sala de aula 
(  ) Online 

OBS: 

Além da apresentação do Seminário, será avaliado também o caderno do aluno 
que, ao final do bimestre, deverá conter as atividades realizadas em sala, bem 
como todo o conteúdo trabalho em sala no valor de 1,0 ponto. 

 

 



 

Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 3°  Ensino Médio                                
Bimestre: 3° 

Conteúdo: Prisma e Pirâmides 
 

Descrição 
da atividade: 

 
Resolução de exercícios sobre Prismas e Pirâmides com a utilização do 
aplicativo Plickers 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Exercícios resolvidos corretamente 
Iniciativa e participação na atividade 
 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividades desenvolvidas 
no decorrer das aulas. 

( ) Presencial  
(x) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observação:  Relatórios entregues após a data limite (uma semana após a realização do 
experimento) receberão nota inferior à nota máxima. 
Professor: Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física 
Ano: 2019                         
Bimestre: 3º   

Conteúdo: 
Potência elétrica, capacitores, força Magnética 
 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para determinar a potência de equipamentos elétricos pelo método 
termodinâmico e eletrodinâmico – 1,5 
Experimento para determinação da capacitância equivalente de associações mistas 
de capacitores – 1,5 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia Matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 
Participação e interação durante a atividade experimental;  

Valor da 
atividade: 3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 3°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  • O poder geopolítico mundial  
• Organizações internacionais e agenda global 
• Consumismo e (re)produção do desenvolvimento capitalista 
• Desenvolvimento sustentável 

Descrição de 
atividades: 

 
 
Seminário de artigo científico – Os alunos irão apresentar um seminário em grupo 
de um artigo científico pré-definido pelo docente acerca do desenvolvimento 
econômico e do desenvolvimento sustentável.  
 
Postura e participação nas aulas.   
Simulado 
Avaliação escrita   

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
No debate será avaliado a participação, argumentação, exposição de ideias críticas e bem 
formuladas, perguntas realizadas e cooperação com a equipe.Também será avaliado o 
conteúdo apresentado.   

Valor da 
atividade: 

• 20 
• 10 
• 20 
• 50 

Entrega:  Previsão para o debate 29/08.  (    ) Em casa. 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Literatura Ano: 3º    
Bimestre: 3º 

Conteúdo: Obras – Vestibular - SEMINÁRIO 

Descrição da 
atividade: 

Cada dupla/trio deverá apresentar para a turma uma análise da obra literária. 
Nessa análise, os seguintes aspectos deverão ser observados: 

• Autor – características principais da obra como um todo; Qual a relevância 
da obra lida dentre as obras do autor. 

• Quando o livro for um romance: Enredo; Personagens; Tempo; Foco 
narrativo. 

• Quando o livro for de contos: características principais dos contos. 
Apresentar os principais. 

• Quando for livro de poemas: características principais dos poemas. 
 
Ainda será solicitado ao aluno, de modo individual, uma atividade escrita sobre os 
livros apresentados em sala. 

Critérios de 
Avaliação: 

Análise da obra; 
Forma de se expressar/comunicação com a turma; 
Correta apresentação dos slides. 

Valor da 
atividade: 

3,0 

Entrega: 3 e 10/09. Atividade em dupla/trio 

 

 



Obra Autor  

Lucíola José de Alencar Zotti, Luis e Matozzo 

Quarenta Dias Maria Valéria Rezende Marya Laura e Emanuelly 

Esaú e Jacó Machado de Assis Carina e Rafael 

O Rei da Vela Oswald de Andrade  
Maria Carolina, Vitor e Maria 

Fernanda 

Memorial do Convento José Saramago Paula e Winicius 

Olhos D’água Conceição Evaristo Ágata, Jede e Jhonatan 

Tempos de Menino Domingos Pellegrini Matheus, João Vitor e Massashi 

Quarto de Despejo Carolina Maria de Jesus Alisson, Leo Matheus e Nicolas 

Seminário dos Ratos Lygia Fagundes Telles Chelsea e Fabio 

Claro Enigma Carlos Drummond de Andrade Isabella e Maria Eduarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 3º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: Revisão ENEM 
Descrição da 
atividade: 

Pesquisar e entregar manuscrito: 
• Variação linguística 
• Linguagem verbal e linguagem não-verbal (multimodal) 
• Funções de linguagem 

Critérios de 
Avaliação: 

Os alunos deverão pesquisar os temas abordados acima e verificar como são 
cobrados no ENEM. (Esta parte é em dupla/trio) 
No dia marcado, será realizada uma atividade em que os alunos serão 
convidados a responder sobre as temáticas. (esta parte é individual) 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 29/08 Atividade em dupla/trio 
Individual. 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 3º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: • Interpretação de textos 
Descrição da 
atividade: 

Após leitura de textos de diferentes gêneros, o aluno responderá às questões 
referentes aos mesmos a fim de verificar sua compreensão acerca do que foi lido. 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade objetiva 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 29/08 Atividade individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa para Trabalhos – 3º Série 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       
Bimestre : 3º 

Conteúdo:  Arte: Antonio Berni, artista argentino.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (2,0 pontos – dupla) obras com material reciclável, 
inspiradas na técnica do artista argentino Antonio Berni.     

• (1,0 ponto – dupla) descrição de obras – adjetivos.  

Critérios 
de 

Avaliação:  

Serão avaliados o autoconhecimento, o foco, a responsabilidade, 
a comunicação, a colaboração, o capricho, o uso correto das 
estruturas gramaticais da língua espanhola.  

Valor da 
atividade: 

Descrito acima 

Provável 
Data 

Durante o 3º 
bimestre 

(   ) Presencial  

( x ) Trabalhos feitos em sala de aula.          

(  ) Online 

OBS: 
Todos os trabalhos serão realizados em sala de aula. Caso o 
aluno leve para casa como tarefa, será por não ter terminado 
durante o tempo de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 3º                              
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  • Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus 
funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. 

• Compreender e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de 
mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta 
seus contextos de produção e de circulação. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Produção artística com recortes com abordagem crítica.  
Atividade 2: Produção de imagem com materiais descartáveis em dupla.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Acabamento estético e coerência com o tema abordado.  
Atividade 2: Participação na elaboração da proposta, concretização e exposição.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 5 
Atividade 2: 25 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Biologia Ano: 2019                Bimestre: 3º 
Conteúdo: Genética 

Descrição da 
atividade: 

• Atividade 1 : Avaliação Parcial I. 
• Atividade 2 : Exposição – Resíduos sólidos. .  
• Atividade 3 : (Em grupo) Debate sobre vídeo: Instintos 

Sexuais Humanos. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

• Atividade 1 : Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas; 

• Atividade 2:  Organização coerente no que se refere à 
produção dos materiais, bem como participação e 
interação durante a atividade experimental; 

• Atividade 3:  Participação e discussão durante a aula. 
 

Competências 
e Habilidades 
trabalhadas:   

•  Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos 
referentes a temática trabalhada; 

• Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a 
curiosidade intelectual dos alunos, bem como seu 
senso crítico e investigativo para realização da 
avaliação; 

• Comunicação - Possibilitar ao aluno utilizar-se de 
diferentes linguagens (verbal, corporal, visual, sonora e 
digital) referente aos conteúdos trabalhados.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1:  1.5 
Atividade 2:  1.0 
Atividade 3:  0.5 

Provável Data 

Data :  
Atividade 1: 13/08 
Atividade 2: 12/09 
Atividade 3: 29/08 

 

(   ) Presencial  
( x) Trabalho feito em sala de aula         
(   ) Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: História Ano:       3º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  

Ciência e Tecnologia no contexto da Segunda Guerra 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um trabalho sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia 

produzida no contexto da segunda guerra mundial. Trabalho escrito. (Este 
trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e 
criativo; 7 – Argumentação. 

• Lista de exercícios. 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 
• 1,5 
• 0,5 

Entrega:  
16/09 
 
Vistos serão diários. 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Filosofia Ano:       3º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  

Filosofia Contemporânea 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma pesquisa sobre o desenvolvimento da Ciência 

contemporânea. O trabalho será em grupo, em forma de seminário. (Este 
trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e 
criativo; 7 – Argumentação e 4 – Comunicação). 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado. 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 
• 1,5 
• 0,5 

Entrega: • 08 e 17/09 
Vistos diários durante as 
aulas 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Sociologia Ano:       3º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  

Mudança e Revolução 

Descrição 
da 
atividade: 

• Cada grupo deverá elaborar um mapa conceitual sobre as principais 
concepções de mudanças ocorridas no mundo ocidental. (Este trabalho 
abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e criativo; 7 – 
Argumentação e 4 – Comunicação). 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 
• 1,5 
• 0,5 

Entrega:  
• 27/08 
• Vistos diários durante 

as aulas. 
 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         


