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Mapa para Trabalhos – 8º Ano 

Disciplina: Matemática Ano:  2018                         Bimestre: 1º 

Conteúdo: Conjuntos Numéricos, Números Reais, Dizimas Periódicas, 
Desigualdades e Expressões Algébricas. 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho individual com consulta ao caderno  

Critérios 
de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia Matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas;  
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Provável 
Data 

Data : 27/03/2018 
(   ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 

Durante o bimestre serão realizadas 2 avaliações imediatas em sala de 
aula valendo 0,5 assim que o conteúdo abordado for concluído, sendo 
que a mesma se dará com o auxilio do caderno de modo que é de 
responsabilidade do aluno manter seu caderno em dia e devidamente 
organizado.  
Ao final do bimestre será atribuído 1,0 ao aluno que apresentar uma 
adequada estrutura e organização do caderno. 
Será atribuído 1,5 ao final do bimestre para o aluno que executar todas as 
atividades que são enviadas semanalmente de modo online através da 
plataforma Khan Academy.(atividade realizada nas aulas de laboratório) 

 
Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Células 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas –  29/30; 33; 40; 44/45/46; 55; 62; 67; 69/70; 
87; 89/90. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Célula animal 

Descrição 
da 
atividade: 

Desenho esquemático da célula animal. 

Critérios 
de 

Criatividade. 



Avaliação: 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Modelo de célula 

Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos construirão um modelo de célula animal utilizando materiais 
diversos – trabalho em grupo 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Células tronco 

Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre células tronco 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Interação, argumentação e participação durante o debate. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Alimentação Saudável 

Descrição 
da 
atividade: 

Estudo de caso – eu e minha cadeia alimentar 

Critérios 
de 

Criatividade, cooperação e colaboração. 



Avaliação: 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                 Bimestre: 1º 

Conteúdo: Bimestral 

Descrição 
da 
atividade: 

Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação; organização; criatividade; cooperação e colaboração  

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades práticas serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 2,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

ESPANHOL 

8º 
ANO 

ATIVIDADES – P. 12 e 13 0,5  INDIVIDUAL 

8º 
ANO  

APRESENTAÇÃO DE FÁBULAS (VÍDEOS)  3,0 GRUPOS 

8º 
ANO  

ATIVIDADES – LA LEYENDA DEL MAÍZ – 
P. 29  

1,0  INDIVIDUAL 

8º 
ANO  

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A 
PROVA 

0,5  INDIVIDUAL 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:      8 °                             
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Games; modal verbs; Park themes; directions with Wh 

Descrição da 
atividade: 

 Pesquisa sobre instruções de jogos para observar a 
utilização dos modal verbs (individual); 

 Park Themes (instrução por pares); 

 Organização do book (individual); 

 Organização do caderno (individual) 

Critérios de  Avaliação oral e escrita. 



Avaliação:  Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 2,0 

 1,0 

 1,0 

Entrega: Data :  

 22/02/2018 

 22/03/2018 

 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:      8 °                             Bimestre: 1°  

Conteúdo: Iluminismo e monarquia constitucional na Europa; Revolução Industrial; 
Condições dos trabalhadores nas fábricas; Revolução iluminista nos 
Estados Unidos. 

Descrição 
da 
atividade: 

 Atividades do caderno (Individual) 

 Debate (grupo) 

 Atividade escrita (individual)  

 Pesquisa (individual) 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 1,5 

 2,0 

 0,5 

Entrega: Data :  

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 29/03 

 16/03 

 13/03 

( 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 – 8º ano 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Jogos pré-desportivos do handebol 



Descrição da   
atividade: 

- Participação nas aulas 
 
- Pesquisa no caderno sobre as principais regras do handebol; 

 
- Relatório individual; 

 
- Trabalho bimestral em grupo: Recriar e adaptar regras do handebol. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 

Provável 
data: 

Data: 
05∕03 
12∕03 
19∕03 
26∕03 
02∕04 
09∕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: 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; 

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

 
 

GEOGRAFIA 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Geografia Ano:      8 °                             Bimestre: 1°  

Conteúdo: Divisão Internacional do Trabalho – DIT e regionalização do espaço 
mundial 

Descrição  Atividades do caderno (Individual) 



da 
atividade: 

 Jogo de perguntas 

 Caderno de atividades 

 Produção de texto  

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Empenho nas atividades e pontualidade nas entregas diárias.  

 Desenvolvimento das ideias textuais, compreensão do tema, 
reflexão crítica.  

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 0,5 

 1,0 

 2,5 

Entrega: Data:  

 Vistos diários durante as 
aulas. 

 01/03 

 19/03 

 22/03 

( 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: Língua Portuguesa Ano: 8º            Bimestre: 1º 

Conteúdo: Trabalho 1: CARTUM 
Trabalho 2: Texto Teatral 
Trabalho 3: Leitura e Interpretação de Textos 

Descrição 
da 
atividade: 

TRABALHO 1 

Produção de Cartum. 
Os alunos deverão produzir um cartum sobre um fato que lhe chama 
atenção no cenário nacional. 
 
TRABALHO 2 – Trabalho em grupo (4 ou 5 alunos) 
Texto teatral. 
Os alunos deverão transformar o texto “Sopa de Macarrão”, de Domingos 
Pellegrini (p.37), em texto teatral. (Obs. Todo o texto deverá ser 
transformado em roteiro de teatro). 
Após a transposição da crônica para o gênero teatral, o grupo deverá 
escolher o trecho que mais lhe agrada e gravar um vídeo com a cena. Esse 
vídeo deverá ter entre 1 minuto e 1 minuto e meio. 
 
TRABALHO 3 

Atividade de Interpretação de Textos. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

TRABALHO 1 
Organização textual. Adequação à proposta/gênero. 
Pontualidade na entrega. 



 
TRABALHO 2: 
Adequação ao gênero. 
Rigor com a norma culta da língua. 
Pontualidade na entrega. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1,5 (um ponto e meio) 
Trabalho 2: 1,5 (um ponto e meio) 
Trabalho 3: 1,0 ponto 

 Obs. O restante das notas destinado aos trabalhos será obtido por 
meio de trabalhos/atividades realizadas em sala de aula. 

Entrega: 1) Data: 28/03/2018 
2) Data: 04/04/2018 
3) a ser marcado 
 

TRABALHOS 1 e 2: 
(x) Trabalho feito em casa. 
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
DEMAIS TRABALHOS serão realizados em sala 

de aula. 
 

 

 


