
TRABALHOS BIMESTRAIS 

Data 

solicitação 

Descrição do trabalho Data de 

entrega 

04/02 • Atividade 1: Portfólio aulas práticas.  
- Em equipe (máximo de 5 alunos), elaborar uma pasta contendo todos os relatórios de aula prática, bem como outras atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 
Valor: 2,0  

Critérios de Avaliação: Organização coerente no que se refere à produção dos relatórios e confecção do portfólio, bem como 
participação dos alunos na equipe.   
 

OBS: O aluno que não ajudar e participar na execução das atividades propostas para sua equipe, será retirado da mesma, perdendo assim a nota referente a atividade prática que tem 

por objetivo a interação e trabalho em equipe para solucionar os desafios práticos propostos pelo professor. 
 

24/03 

04/02 • Atividade 2:Tarefas apostila.  
- Individualmente, será vistado a apostila dos alunos referente aos exercícios resolvido pelos mesmos..  
 Valor: 1,0 

Critérios de avaliação: Organização coerente no que se refere à produção das respostas das atividades propostas na apostila do 
aluno. 

Será 
vistado 

conforme o 
professor 
solicitar a 
execução 

das 
atividades 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º ano 
DISCIPLINA: Biologia 
PROFESSOR: Michael Wilian Guimarães 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 

TURMA: 
DISCIPLINA: 
PROFESSOR: 
BIMESTRE: 

TRABALHOS 



 

TURMA: 1º SÉRIE 
DISCIPLINA: Arte 
PROFESSOR: Valdoni Moro Batista 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega VALOR 

12|02|2020 Atividade 1.  Pesquisa em dupla sobre 
estilos artísticos conforme o box 
investigação do livro (p. 07 do cap. 1 do 
livro de arte) 
 

12|02|2020 10 

11|03|2020 Atividade 2. Criação de pintura 
seguindo estética rupestre com tintas 
produzidas pelos alunos. 
 

18|03|2020 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

27/02 Le Parkour: ampliando as possibilidades 
de movimentar-se nos centros urbanos- 
Apresentação de Seminário 

12/03 2.0 

26/03 Capoeira: Manifestação Cultural 
brasileira – Exposição de cartaz e criação 
de vídeo 

09/04 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º ANO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROFESSOR: LORRAINE KARINE DA COSTA 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 



 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

Março Paródia – em grupos os alunos 
elaborarão uma paródia.  

18/02 Valor 1,0 

Março Expressões idiomáticas – em duplas/ 
trios, os alunos deverão representar por 
meio de uma fotografia A5 (15x21cm). 

17/03 Valor 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º ANO 
DISCIPLINA: Língua Portuguesa e Literatura/Redação 
PROFESSOR: Leandro Tafuri 
BIMESTRE: 1° 

TRABALHOS 



 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

12/02/2020 A sala será dividida pequenos grupos. 
Cada grupo ficará responsável por 
pesquisar um mito grego e apresentar o 
seu significado para a atualidade. 
(Elaboração de um painel e explicação 
aos colegas) 
  
 

04/03 1,0 pontos. 

12/02/2020 Elaboração de um texto sobre a Filosofia 
e as formas de se ver o mundo. 

15/04 1,0pontos 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º  
DISCIPLINA: Filosofia 
PROFESSOR: Wilian Jr. Bonete 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

06/02 

Os alunos realizarão duas atividades 
experimentais, sendo que a 1ª será 
referente a análise das características do 
movimento retilíneo uniforme realizado 
por um móvel e a 2ª referente a análise 
das características de um movimento 
retilíneo uniformemente variado 
realizado por um corpo em queda livre.  
Após a coleta de dados serão produzidos 
dois gráficos de dispersão para então 
determinar-se as grandezas envolvidas. 
 

17/02 2,0 

TURMA: 1º Ano 
DISCIPLINA: Física 
PROFESSOR: Ivo A. Zapotoczny 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 



 

 

Data de solicitação Descrição do trabalho Data de entrega/realização Valor 

10/02 Tarefas do livro 16/03 1,0 

10/02 Caderno Mais 16/03 1,0 

 Comportamento em sala  1,0 

 SIMULADO  2,0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1 ano EM 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PROFESSOR: JHONATAN DOS SANTOS DANTAS 
BIMESTRE: 1 

TRABALHOS 



 

 

 

TURMA: 1°  
DISCIPLINA: História 
PROFESSORA: Aline Wosch Morais 
BIMESTRE: 1° 

TRABALHOS 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 
17/03 Trabalho escrito (individual). Os alunos 

devem responder perguntas relacionadas 
com os conteúdos abordados no 
bimestre, poderão utilizar o livro e 
caderno. 

17/03 1,0 pontos 

 
 

04/02 

Vídeo: Os alunos devem produzir um 
minidocumentário sobre micro -história. 
Ou seja, devem entrevistar pessoas 
(escolhidas por eles) e traçar a história 
desses personagens, como se fossem 
historiadores tendo um personagem 
central no desenvolver sua pesquisa. O 
vídeo poder ter de 3min à 5 min de 
duração. 

 
 

                               17/02 

1,0 pontos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

Durante o bimestre Atividades Caderno+ Module 1 19/03/2020 2,0 

Durante o bimestre Tarefas para casa Ao longo do bimestre 1,0 

Durante o bimestre Livro didático 09/04/2020 1,0 

Durante o bimestre Caderno de Inglês 09/04/2020 1,0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1 Ano 
DISCIPLINA: Inglês 
PROFESSOR: Ana Carolina 
BIMESTRE: 1 Bimestre 

TRABALHOS 



 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

Março Paródia – em grupos os alunos 
elaborarão uma paródia.  

18/02 Valor 1,0 

Março Expressões idiomáticas – em duplas/ 
trios, os alunos deverão representar por 
meio de uma fotografia A5 (15x21cm). 

17/03 Valor 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º ANO 
DISCIPLINA: Língua Portuguesa e Literatura/Redação 
PROFESSOR: Leandro Tafuri 
BIMESTRE: 1° 

TRABALHOS 



 

 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

11/02/2020 Resolução de alguns exercícios do 
caderno mais. Esses exercícios serão 
resolvidos em sala, divididos por grupos 
e depois compartilhados entre todos os 
alunos. Serão disponibilizadas duas aulas 
para a resolução dos exercícios e para a 
discussão dos exercícios mais 
complexos. 

26/03/2020   
 
 

Valor – 1,5 

11/02/2020 Elaboração de gráficos utilizando o 
software GeoGebra no celular 

Utilização em sala de aula para 
resolução do exercícios, quando 
solicitado. 
 
 

Valor – 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1° Ano 
DISCIPLINA: Matemática 
PROFESSOR: Daiane 
BIMESTRE: 1° 

TRABALHOS 



 

 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

17/02 Seminário em grupo: Modelos Atômicos 09/03 2,0 Pontos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1° ano 
DISCIPLINA: Química 
PROFESSOR: Andressa Sasaki 
BIMESTRE: 1° Bimestre 

TRABALHOS 



 

Data solicitação Descrição do trabalho Data de entrega Valor 

12/02/2020 A sala será divida em equipes e cada 
grupo deverá apontar temas e 
palavras que podem ser investigados 
do ponto de vista da Sociologia.  
Além disso, cada grupo deverá fazer 
um breve texto sobre o tema 
investigado. (Elaboração de um 
painel). 
 
  
 

11/03 1,0 pontos. 

12/02/2020 Listagem de exercícios acerca da 
Filosofia em Zygmunt Bauman. 

15/04 1,0 pontos 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

TURMA: 1º  
DISCIPLINA: Sociologia 
PROFESSOR: Wilian Jr. Bonete 
BIMESTRE: 1º 

TRABALHOS 


