
Mapa para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Arte Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Arte Grega, Romana e Bizantina 

Descrição 
da 

atividade: 

Questionários sobre a arte grega, a arte romana e a arte bizantina 
10 
Trabalho em dupla: produzir um relevo narrativo sobre um 
acontecimento da sociedade contemporânea. 20 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Coerência entre as respostas dos alunos e os conteúdos 
estudados.  
Organização e participação no trabalho em dupla. 
 

Valor da 
atividade: 3,0 

Provável 
Data 

26/02/2018 
12/03/2018 
19/03/2018 
26/03/2018 

 

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

OBS: 
Os alunos que faltarem na aula em que for realizada a atividade 
prática poderá entregá-la em outra aula. Entretanto, deverá fazê-
la sozinho. 

 

Mapa para Trabalhos 1º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  1º                                 

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Célula    
Descrição 
da 
atividade: 

A turma será organizada em pequenos grupos e deverão construir 
uma célula (animal, vegetal ou bacteriana, de acordo com sorteio 
realizado em sala) comestível. Durante a construção deverão 
apontar as estruturas e dizer a principal função delas.  
Esta atividade será desenvolvida na cozinha.    

Critérios 
de 
Avaliação: 

Construção da célula;  
Apresentação e identificação das organelas;  
Descrição oral da função das organelas.   

Valor da 
atividade: 

 1,0 pontos 

Entrega: Data prevista da 
atividade 24/05/2018 

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

 

Mapa para Trabalhos 1º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  1º                                 

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Divisão celular  
Descrição A turma será organizada em pequenos grupos e deverão construir 



da 
atividade: 

com materiais diversos as etapas de divisão celular por mitose e 
meiose e fazer uma breve descrição do que está acontecendo em 
cada fase.     

Critérios 
de 
Avaliação: 

Maquete com materiais diversos das etapas da divisão celular;  
Descrição de cada fase.      

Valor da 
atividade: 

 1,0 pontos  

Entrega: Data prevista da 
atividade 14 e 
19/06/2018 

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

 

Mapa para Trabalhos 1º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  1º                                 

Bimestre: 2º 
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 
atividade: 

 Todos os relatórios somados fecharão 0,5 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  

 

Mapa para Trabalhos – 1º Série 
Disciplina:  Espanhol Ano :   2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Numerais cardinais – bingo / sobre Perú y Pachamama / Verbos: 

vivir, tener, ser, estar / verbos tener, haber / estruturas 
comunicacionais para pedir e dar informações.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – individual) bingo – numerais por extenso;  
• (1,0 ponto – duplas) pedir e dar informações de lugares;  
• (1,0 ponto – individual) verbos vivir, ser, tener, estar. 

 
Critérios 

de 
Avaliação:  

Uso adequado das estruturas gramaticais trabalhadas, capricho, 
dedicação e seriedade no desenvolvimento de todas as 
atividades propostas durante o bimestre. . 

Valor da 
atividade: Descrito acima 



Provável 
Data 

Durante o 2º 
bimestre 

(   ) Presencial  
( x ) Trabalhos feitos em sala de aula.          
(  ) Online 

OBS: 
Todos os trabalhos serão realizados em sala de aula. Caso o 
aluno leve para casa como tarefa, será por não ter terminado 
durante o tempo de aula.  

 

FILOSOFIA – Ensino Médio 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Filosofia Ano:       1°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Dúvida metódica 

 
Descrição da 
atividade: 

• A sala será dividida pequenos grupos. Elaboração de mapas conceituais sobre a 
Ciência na concepção de Aristóteles Platão e Sócrates.  

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

Critérios de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 

Valor da atividade: • 2,0 
• 2,0 
• 1,0 

Entrega: Data :  
• 05/06 
• Visto ao final de cada aula. 
• Durante as aulas 

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

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

SOCIOLOGIA – Ensino Médio 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Sociologia Ano:       1°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: As relações do indivíduo com a Sociedade 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um mapa conceitual sobre as diferentes concepções de sociedade e 
indivíduo nos principais pensadores do século XIX e XX. 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

Critérios de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 

Valor da atividade: • 2,0 
• 1,0 
• 2,0 

Entrega: Data :  
• 10/06 
• Visto ao final de cada aula. 
• Durante as aulas 

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

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

Geografia – Ensino Médio 



Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Geografia Ano:       1°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Paisagem e atmosfera  

 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (Individual) 
• Lista de exercícios  
• Debate sobre aquecimento global 

Critérios de 
Avaliação: 

• Participação em sala e apresentação das atividades propostas. 
• Coesão nas respostas.  
• Argumentação crítica, questionamentos e participação.  

Valor da atividade: • 1,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega: Data :  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 11/06 

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

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

História – Ensino Médio 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: História Ano:       1°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: O que é História? Pré-história; Povoamento da América; 

 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do livro (Individual) 
• Teatro (grupo) 
• Atividade escrita (individual) 

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 :  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 07/06 
• 24/05 

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

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

INGLÊS – Ensino Médio 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Inglês Ano:       1°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: The big screen; cinema; reviews, simple present. 
Descrição da 
atividade: 

• Making three movie plots (grupos) (gravado); 
• 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 :  

• 08/06/2018 
• Vistos durante o bimestre. 

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



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

Mapa para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Literatura Ano: 2018                     Bimestre: 2º 
Conteúdo: Prova literária do livro “Memórias Póstuma de Brás Cubas “ de 

Machado de Assis. 
Descrição 

da 
atividade: 

Trabalho individual com consulta do livro literário. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Questões objetivas e discursivas. 

4Valor da 
atividade: 

3,0 
 

Provável 
Data 

Data : 02/06/2018 
(  ) 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.  

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 1° Ensino Médio                                  

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Matemática utilizada nas profissões 
Descrição 
da 
atividade: 

Cada grupo deve fazer entrevistas com 4 pessoas sobre como 
utilizam a matemática em suas profissões, depois deve ser 
gravado um vídeo com os alunos apresentando os conteúdos das 
entrevistas. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Entrevistas e apresentação do vídeo 

Valor da 
atividade: 

1,0 – Grupo 

Entrega: No decorrer das aulas 
de Função Afim 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 1°  Ensino Médio                                

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Função Afim 
Descrição 
da 
atividade: 

Construção de gráficos com o uso do software Geogebra 
(utilizando o celular ou o computador) 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Gráficos resolvidos corretamente 

Valor da 1,0 – individual 



atividade: 
Entrega: No decorrer das aulas 

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

 

Mapa para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Física Ano:   2018                        

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Grandezas vetoriais, movimento circular uniforme, queda de 

corpos, 
Descrição 

da 
atividade: 

Experimento utilizando giroscópio para demonstrar fisicamente a 
resultante de um produto vetorial de forças perpendiculares – 0,5 
Experimento para definir a influência das variáveis das funções 
horárias de um MCU – 0,5 
Experimento para determinar a Força Centrípeta de um corpo em 
MCU  – 1,0 
Experimento para determinar a aceleração da gravidade através 
da queda livre  – 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 das 
atividades: 

3,0 

Provável 
Data A ser definida 

(   ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) 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  
Disciplina: Gramática Ano: 1ª Série EM                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: 1) Ortoepia e Prosódia 

 
2) Paródia 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1:  
Trabalho em duplas. 
Os alunos deverão entregar um trabalho escrito sobre o que é 
ortoepia e prosódia. Explicando cada um deles. 
Além disso, deverão gravar uma vídeo-aula sobre o tema. 
 
Trabalho 2: 
Os alunos deverão compor uma paródia e apresentá-la para a 



sala no dia marcado. (em até 4 alunos). 
 
 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Explicação correta dos conceitos e adequação dos exemplos. 
 
2) Atendimento das características de uma paródia. 

Valor da 
atividade: 

Cada trabalho valerá 1,0 (um) ponto. 

Entrega: Trabalho 1: 25/05 
Trabalho 3: 09/06 
 
 

Os trabalhos serão realizados em casa. 

 

Mapa para Trabalhos 1º Ano  
Disciplina: Química Ano: 2018                     Bimestre: 2º 
Conteúdo: Tabela Periódica e Ligações Químicas. 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas;  
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas 

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data 

Data : 29/05/2018 
( x ) Presencial  
(  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 

Durante o bimestre será realizado uma avaliação imediata em 
sala de aula valendo 2,0 e ao final do bimestre será atribuído 1,0 
ao aluno que apresentar uma adequada estrutura e organização 
dos exercícios realizados no caderno. 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ed. Física Ano: 1 º EM           Bimestre: 2º 
Conteúdo:  Vida saudável (sedentarismo, alimentação, atividade física e a 

importância  da água no organismo), Ginástica Geral e atividades 
circenses. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividades  ao  “ar  livre”  como:  trilhas,  caminhadas  e  jogos  pré- 
desportivos que estimulem a prática de atividade física. 
Criação de coreografias em sala; 
 Atividades práticas (grupo); 
 Atividades no caderno (individual); 
 Pesquisas no laboratório de informática e biblioteca; 
Relatórios sobre o conteúdo desenvolvido nas aulas 
(individual);Trabalho   bimestral:   Apresentação   de   coreografias   em   
sala (preparação para o festival do 4º bimestre). 
 



Critérios 
de 
Avaliação: 

 Participação  nas  aulas  teóricas  e  práticas,  organização  e  
coerência  das atividades propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

Participação nas aulas: 3,0 
Pesquisas: 2,0 
Relatórios: 1,0 
Atividades no caderno: 1,0 
Criação de coreografias e materiais: 3,0 
 

Entrega: 17⁄05 
24⁄05 
07⁄06 
14⁄06 
 

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

 


