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Mapa para Trabalhos – 3º Ano 

Disciplina: Física Ano:   2018                         Bimestre: 1º 

Conteúdo: Processos de eletrização, Lei de Coulomb e Campo elétrico. 

Descrição 
da 
atividade: 

Experimento utilizando a bobina de Tesla e o globo de plasma para o 
estudo de para-raios e descargas elétricas – 1,5 

Experimento para determinar as características de um campo elétrico – 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 

Provável 
Data 

26/02/2018 
19/03/2018 

(   ) 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 – 3º Ano 

Disciplina: Literatura Ano:2018                     Bimestre: 1º 

Conteúdo: Prova literária das obras do Enem e Vestibulares 

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 são definidas as obras literárias para a leitura 
bimestral. Esses livros indicados são referências no Enem e vestibulares.  

 

ESPANHOL 

3ª 
SÉRIE 

PESQUISA E APRESENTAÇÃO – 
CONCEITOS DE BELEZA 

1,0 GRUPOS 

3ª 
SÉRIE 

PAINEL – CONCEITOS DE BELEZA 1,0  GRUPOS 

3ª 
SÉRIE 

DESCRIÇÃO DE PESSOAS  1,0  INDIVIDUAL 

 

 



MATEMATICA 

Trabalho sobre PFC - Exercícios da página 562 – 11 ao 15 
Pode ser feito em duplas 
Valor 0,5 
Entregar 13/03 
Trabalho sobre Permutação - Exercícios da página 568 – 37 ao 40 
Pode ser feito em duplas 
Valor 1,0 
Entregar 13/03 
 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:       3°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Difference between fact and opinion; modal verbs; addictions; tag 
questions. 

Descrição da 
atividade: 

 Discussion about several types of addictions (rotação por estações) 

 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 :  

 29/03/1018 

 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:       3°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Segundo Reinado; A instituição da República; Sociedade e economia na 
Primeira República; Revoltas na Primeira República; Primeira Guerra 
Mundial; Revolução Russa. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 Cozinha (grupo). 

 Lista de exercícios do ENEM/ PAC: (Individual) 

 Exercícios do caderno: (Individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,5 

 0,5 

 1,0 



 
 

Entrega: Data :  

 26/03 

 02/04 

 Vistos diários durante as 
aulas. 
 

( 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 – 3º ano 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Handebol 

Descrição da   
atividade: 

- Participação nas aulas; 
 
- Pesquisa em grupo na biblioteca; 

 
- Trabalho bimestral: Atividades recreativas do handebol. 

 
-Atividades imediatas 

Critérios de   
Avaliação: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 

Provável 
data: 

Data: 
06∕03 
13∕03 
20∕03 
27∕03 
03∕04 
10∕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 
2,0. O grupo deverá apresentar e expor seu trabalho em cartaz, 
fechando assim um total de 5,0 pontos (pesquisa 2,0 e apresentação 
3,0). 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 3º ANO 

Disciplina: Biologia Ano:      3º                           Bimestre: 1º  

Conteúdo: Interações Ecológicas 

Descrição 
da 
atividade: 

- Os alunos deverão apresentar os conceitos das interações ecológicas bem 
como os exemplos e realizar uma dinâmica que represente a interação. 
Turma organizada em pequenos grupos.  
 
- Analise do filme “Procurando Nemo” – relatório  
 
- Saída de Campo – Parque Municipal das Araucárias – Entrega de relatório 
 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

As atividades acima descritas serão avaliadas desde a participação do 
aluno, a entrega dos trabalhos completos e bem elaborados.  

Valor da 
atividade: 

- Trabalho sobre interações ecológicas 1,5 pontos  
- Analise do filme 0,5 pontos  
- Relatório Saída de Campo 1,0 pontos  

Entrega: Datas: 
Apresentação: 21/03 
Filme: 28/03 
Saída de Campo: 04/04 

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

 

GEOGRAFIA 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Geografia Ano:       3°                            Bimestre: 1°  

Conteúdo: Grandes Guerras. Guerra Fria. Ideologias políticas/econômicas. Fases do 
capitalismo. 
 

Descrição  Exercícios e caderno. 



da 
atividade: 

 Apresentação dos países influentes na geopolítica mundial.  

 Produção de texto dos países influentes na geopolítica mundial e o 
resultado negativo desse processo.  

 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Coerência nas respostas e participação na correção.  

 Argüição na apresentação do tema e coesão do grupo.  

  Estrutura textual, reflexão crítica do tema e gramática. 

Valor da 
atividade: 

 0,5 

 1,5 

 1,0 

Entrega: Data :  

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 26/03 

 02/04 
 

( 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: 3ª Série EM                        Bimestre: 1º 

Conteúdo: 1) Oração Subordinada Substantiva 
Oração Subordinada Adjetiva 
 
2) Oração Subordinada Adjetiva 

Descrição 
da 
atividade: 

Os trabalhos serão realizados após explicação e realização dos exercícios 
do livro em sala de aula. 
Serão compostos de exercícios de vestibulares e ENEM. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Pontualidade 
Adequação do trabalho à proposta 

Valor da 
atividade: 

Somarão até 3,0 pontos. 
 

Entrega: A marcar. (   ) Presencial  
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 


