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Mapa para Trabalhos – 2º Ano 

Disciplina: Física Ano:   2018                         Bimestre: 1º 

Conteúdo: Escalas Termométricas, Dilatação Térmica e Calorimetria. 

Descrição 
da 
atividade: 

Experimento para relacionar uma escala termométrica conhecida e outra 
desconhecida – 1,0 

Experimento para determinar a dilatação linear de barras de diferentes 
materiais – 1,0 

Experimento para determinar o calor específico de um corpo – 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 
22/03/2018 

(   ) 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 – 2º Ano 

Disciplina: Literatura Ano: 2018                     Bimestre: 1º 

Conteúdo: Prova literária do livro Capitães de Areia de Jorge Amado 

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 : 05/04/2018 
(  ) 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 

2ª 
SÉRIE 

PRODUÇÃO DE VÍDEO – 
APRESENTAÇÃO DA FAMÍLIA 

1,0  GRUPOS 

2ª 
SÉRIE 

DESCRIÇÃO DE OBRAS DE ARTE – 
FAMÍLIAS 

1,0  DUPLAS 

2ª 
SÉRIE 

PRODUÇÃO DE DIÁLOGOS – HABLAR 
POR TELÉFONO 

1,0  GRUPOS 

 



MATEMATICA 

Trabalho sobre Semelhança e Relações Métricas no Triângulo 
Disponível no Caderno de Revisão do Livro didático – Páginas 33 a 38 
Fazer todas as atividades e exercícios complementares. 
Pode ser feito em duplas 
Valor 1,5 
Entregar dia 26/03/2018 
 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:       2°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Biography; Wh-questions; advertising; adjective formation. 

Descrição da 
atividade: 

 Elaborar uma propaganda em inglês utilizando personagens e 
conteúdo estudado durante o bimestre (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:       2°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Renascimento Cultural; Nascimento do Islã; As várias Áfricas; Américas 
Conquistadas; Reforma Protestante; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 Releitura fotográfica: (Grupo) 

 Exercícios do caderno: (Individual) 

 Cozinha (grupo) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 1,0 

 1,0 
 

Entrega: Data :  

 19/03 

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



 Vistos diários durante as 
aulas. 

 26/03 

(  ) Online 

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

EDUCAÇÃO FISICA 

Mapa para Trabalhos – 2º ano 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Handebol 

Descrição da   
atividade: 

- Participação nas aulas 
 
- Pesquisa em grupo na biblioteca; 

 
- Atividades Imediatas; 

 
- Trabalho bimestral: Atividades recreativas do handebol. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Provável 
data: 

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

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

 
 
 

OBS: 

- Trabalho bimestral: 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 
realizadas no caderno valendo 2,0; 

 
- Ao final do bimestre será atribuído 3,0 ao aluno (a) que participar e 
apresentar todas as atividades propostas. 

 

 



BIOLOGIA 

Mapa para Trabalhos 2º ANO 

Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  2º                                 Bimestre: 1º 

Conteúdo: Vírus, Bactérias, Protozoários e Fungos  

Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos deverão criar folders, cartazes, vídeos, matéria para site sobre 
os cuidados que devemos ter para evitar a contaminação por vírus, 
bactérias, protozoários e fungos. O material produzido será distribuído pelo 
colégio. Além disso cada grupo deverá fazer uma rápida apresentação 
sobre cada doença a qual o grupo ficou responsável.  

Critérios 
de 
Avaliação: 

A avaliação se dará de forma individual durante a apresentação em sala e 
no coletivo pelo material produzido.  
Será avaliado, participação, coerência do material com a temática 

Valor da 
atividade: 

1,5 ( 0,5 individual e 1,0 grupo)  

Entrega: Data : 05 e 11/04 
 

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

 

Mapa para Trabalhos 2º ANO 

Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  2º                                 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  
- atividade na cozinha  

Valor da 
atividade: 

 todos os relatórios somados fecharão 1,0 pontos  

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:       2°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Urbanização  mundial 

Descrição 
da 
atividade: 

 Apresentação da história das cidades 

 Exercícios e caderno 

 Apresentação de solução de problemas urbanos 
 

Critérios  Reflexão crítica na apresentação, coesão entre o grupo.  



de 
Avaliação: 

 Cumprimento das atividades e participação na correção. 

 Criatividade na sugestão do problema, coesão entre o grupo, 
argüição na apresentação.  

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 0,5 

 1,5 
 
 

Entrega: Data :  

 27/02 

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 20/03 

( 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: 2ª Série EM                        Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Língua e Linguagem 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1: (em duplas ou trios) 

Elaboração de uma propaganda impressa e vídeo com a utilização de 
pronomes e Verbos no imperativo. 
 
TRABALHO 2 

Atividade de Interpretação de Textos. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Trabalho 1: 
Adequação ao gênero. 
Utilização dos verbos e pronomes adequados ao gênero. 
 
O trabalho deverá ser realizado em papel tamanho A3 ou A4, podendo 
ser impresso ou realizado com recortes e colagens. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 2 pontos 
Trabalho 2: 1 ponto 

Entrega: 1. Data: 02/04/2018 
 
2. a marcar 

Trabalho 1 será realizado em casa. 
 
Demais trabalhos: 
(   ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em casa 
(  ) Online 

 

 


