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Mapa para Trabalhos – 1º Ano 

Disciplina: Física Ano:   2018                         Bimestre: 1º 

Conteúdo: Grandezas e Medidas, Velocidade Escalar média e Movimento 
Uniformemente Variado. 

Descrição 
da 
atividade: 

Experimento envolvendo o uso de ferramentas de medida (régua, trena, 
paquímetro, micrômetro e dinamômetro) – 1,0 

Experimento sobre Velocidade Escalar Média e produção de gráfico de 
velocidade utilizando o software Excel. – 1,0 

Experimento sobre o Movimento Uniformemente Variado e produção de 
gráfico da aceleração utilizando o software Excel. – 1,0 

 

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 

Provável 
Data 

27/02/2018 
13/03/2018 
26/03/2018 

(   ) Presencial  
( x ) Atividade desenvolvida em laboratório         
(  ) Online 

OBS: 
Relatórios entregues após a data limite (uma semana após a realização do 
experimento) receberão nota inferior à nota máxima (1,0) 

 
 
 
 
Mapa para Trabalhos – 1º Ano 

Disciplina: Literatura Ano:2018                     Bimestre: 1º 

Conteúdo: Prova literária do livro Iracema de Jose de Alencar 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho individual com consulta do livro literário. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Questões objetivas e discursivas. 

Valor da 
atividade: 

3,0 
 

Provável 
Data 

Data : 02/04/2018 
(  ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em sala de aula 
(  ) Online 

OBS: 
No início do bimestre é definida a obra literária para a leitura. O livro 
sugerido é referencia no Enem e vestibulares.  

 

 

 

 



ESPANHOL 

1ª 
SÉRIE 

PRODUÇÃO DE VÍDEO –
APRESENTAÇÃO PESSOAL 

1,5  GRUPOS 

1ª 
SÉRIE 

PAINEL – FOTOS DA “VIDA EN 
SOCIEDAD” 

1,0  INDIVIDUAL 

1ª 
SÉRIE 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A 
PROVA 

0,5 INDIVIDUAL 

 

 

MATEMATICA 
Trabalho sobre Conjuntos (disponível no Jacad) 
Fazer em duplas 
Valor 1,0 
Entregar dia 22/03/2018 
Trabalhos em sala de aula sobre assuntos discutidos em aula 
Individual 
Valor 1,0 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:       1°                    Bimestre: 1°  

Conteúdo: Recipes; imperative; synonyms and antonyms. 

Descrição da 
atividade: 

 Making a recipe (grupos) 

 Organização do book (individual); 

 Organização do caderno (individual) 

Critérios de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 3,0 

Entrega: Data :  

 23/03/2018 

 Vistos durante o bimestre. 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: História Ano:       1°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: O que é História? Pré-história; Povoamento da América; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 Atividades do caderno (Individual) 

 Aula prática (lab. de anatomia): (Individual) 

 Lista de exercícios do ENEM/ PAC: (Individual) 
 



Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 0,5 

 1,5 

Entrega: Data :  

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 22/03 

 29/03 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

EDUCAÇÃO FISICA 

Mapa para Trabalhos – 1º ano 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Futsal 

Descrição da   
atividade: 

- Participação nas aulas; 
 
- Relatório individual; 

 
- Pesquisa em grupo na biblioteca; 

 
- Atividades Imediatas; 

 
- Trabalho bimestral realizado em grupo: Atividades recreativas do 

futsal. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 

Provável 
data: 

Data: 
08∕03 
15∕03 
22∕03 
29∕03 
05∕04 

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



 
 
 

OBS: 

- Durante o bimestre serão realizados relatórios sobre o conteúdo 
vivenciado na aula prática, valendo 2,0 o mesmo deverá ser realizado 
em sala ou no local da prática em horário de aula. Não serão aceitos 
relatórios fora do prazo estabelecido, pois serão vistados na mesma 
aula em que o conteúdo foi abordado; 

 

 

 
- Trabalho bimestral sobre o futsal: O aluno (a) deverá iniciar o trabalho 
com a pesquisa individual no caderno, que será realizada na biblioteca, 
valendo 1,0. O grupo deverá apresentar e expor seu trabalho em 
cartaz, fechando assim um total de 5,0 pontos (pesquisa 1,0 e 
apresentação 4,0). O trabalho escolhido será aplicado na aula prática; 

 
 
- As atividades imediatas serão realizadas em aula, sendo: perguntas, 
palavras cruzadas, desenhos ilustrativos, enfim, diversas atividades 

 
BIOLOGIA 

Mapa para Trabalhos 1º ANO 

Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  1º                                 Bimestre: 1º 

Conteúdo: Vitaminas e Sais Minerais    

Descrição 
da 
atividade: 

A turma foi organizada em pequenos grupos e cada qual recebeu uma 
temática dentre os conteúdos acima para apresentar em forma de 
seminário. Cada grupo deverá levar um alimento que possa ser 
compartilhado com a turma e que contenha ao menos uma das 
substâncias as quais apresentou (vitamina ou sais minerais)  

Critérios 
de 
Avaliação: 

0,5 dinâmica – reconhecendo a vitamina e/ou sais minerais (nota coletiva) 
1,0 apresentação oral (nota individual) 

Valor da 
atividade: 

 1,5 pontos 

Entrega: Data : 27 e 29/03 (  x ) Presencial  
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

Mapa para Trabalhos 1º ANO 

Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  1º                                 Bimestre: 1º 

Conteúdo: Aulas práticas   

Descrição 
da 
atividade: 

Relatórios de aulas práticas  

Critérios 
de 
Avaliação: 

- caderno de desenho de aulas práticas  
- descrição do conteúdo trabalhado em teoria  
 

Valor da  Todos os relatórios somados fecharão 1,0 pontos  

 
 

- Ao final do bimestre será atribuído 3,0 ao aluno (a) que participar e 

apresentar todas as atividades propostas. 



atividade: 

Entrega: Data : As aulas de 
laboratório ocorrem 
ao final do trabalho 
teórico de cada 
disciplina  
 

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

*OS ALUNOS SERÃO AVALIADOS EM 0,5 PONTOS DAS ATIVIDADES NO 

CADERNO  

GEOGRAFIA 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Geografia Ano:       1°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Cartografia e Geografia 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 Atividades do caderno (Individual) 

 Lista de exercícios  

 Confecção de um mapa temático 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Participação em sala, correção e apresentação das atividades 
propostas. 

 Coesão nas respostas.  

 Cumprimento dos requisitos mínimos dos componentes do mapa, 
legenda com qualidade interpretativa, criatividade na elaboração.  

Valor da 
atividade: 

 0,5 

 1,0 

 1,5 

Entrega: Data :  

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 12/03 

 26/03 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

PORTUGUES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Gramática Ano: 1ª Série EM                        Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Língua e Linguagem 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1: 
Expressões idiomáticas. 
Cada dupla de alunos deverá produzir uma fotografia sobre uma 
expressão idiomática previamente determinada em sala de aula. 
 
TRABALHO 2 

Atividade de Interpretação de Textos. 
 



TRABALHO 3 

Que país é este? Os falares de um país plural 
Cada grupo ficará responsável por criar um vídeo sobre as variações 
linguísticas de uma região brasileira, bem como sua cultura. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Trabalho 1: 

Relação entre fotografia produzida e expressão idiomática. 
Tamanho A4. 
 
Trabalho 3: 
Criatividade. Atendimento ao proposto. Verificação das questões 
linguísticas presentes na região solicitada. 
 

Valor da 
atividade: 

Cada trabalho valerá 1,0 (um) ponto. 

Entrega: Trabalho 1: 06/04 
Trabalho 3: 13/04 
 
 

Os trabalhos 1 e 3 serão realizados em casa. 

 

 


