
Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Arte Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Arte contemporânea: Performance, Land Arte e intervenção 

urbana. Arte conceitual. Dadaísmo. 

Descrição 
da 

atividade: 

Questionários sobre os períodos de arte estudados. 5 
Trabalho em trios: produção de imagens em GIFs a partir de 
ilustrações do artistas Portinari sobre o livro Dom Quixote e 
organização da exposição dos trabalhos com produção de mapa 
curatorial 25 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Coerência entre as respostas dos alunos e os conteúdos 
estudados.  
Organização e participação no trabalho em trios. 
Organização das ideias ao apresentar a proposta curatorial à 
turma.  
Emprego das técnicas de produção de GIFs como Loop infinito e 
sequência de movimento.  
 

Valor da 
atividade: 3,0 

Provável 
Data 

13/03/2018 
13/03/2018 
27/03/2018 

 

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

OBS:  
 

Mapa para Trabalhos 2º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  2º                                 

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 1,0 pontos  

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

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

 

Mapa para Trabalhos 2º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  2º                                 



Bimestre: 2º 
Conteúdo: Aula prática na cozinha  
Descrição 
da 
atividade: 

A aula prática na cozinha será realizada para identificação dos 
diversos tipos de frutos. Os alunos deverão trazer frutos que serão 
utilizados para uma salada de frutas ao mesmo tempo em que 
estarão sendo avaliados sobre o conhecimento dos mesmos.   

Critérios 
de 
Avaliação: 

- Avaliação prática/teórica sobre o conhecimento dos tipos de 
frutos; 
- Participação na atividade   

Valor da 
atividade: 

 0,5 pontos   

Entrega: Data prevista 
07/06/2018 

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

 

Mapa para Trabalhos 2º ANO  
Disciplina: BIOLOGIA  Ano:  2º                                 

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Criação de paródias  
Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos serão divididos em pequenos grupos e deverão criar 
uma paródia referente ao conteúdo Botânica de acordo com o 
sorteio do tema para cada grupo.    

Critérios 
de 
Avaliação: 

- Avaliação se dará com uso de critérios de análise das letras das 
paródias que deverá contemplar as estruturas e funcionamento de 
uma estrutura específica do vegetal   

Valor da 
atividade: 

 1,0 pontos (será avaliado a dinâmica em grupo)    

Entrega: Data prevista 
14/06/2018 

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

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

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos – 2ª Série 
Disciplina:  Espanhol Ano :   2018                         

Bimestre : 2º 

Conteúdo:  Verbos em pretérito perfecto compuesto / descrição de pessoas / 
perífrase verbal IR + A + INFINITO.  

Descrição • (1,0 ponto – individual) Atividades – pretérito perfecto 



da 
atividade: 

compuesto;  
• (1,0 ponto – duplas) Descrição de pessoas;  
• 1,0 ponto – individual) Atividades – revisão para a prova.  

 
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.  

 

 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Filosofia Ano:       2°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filosofia Medieval; 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um cartaz sobre os principais filósofos da Idade Média 
• Elaboração de uma produção escrita sobre a Ética na Idade Média. 
• 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 :  
• 06/06 
• 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. 
 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Sociologia Ano:       2°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Formação do Estado e da Política Brasileira 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de uma pesquisa sobre a configuração do poder na atualidade 
brasileira. 

• 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 :  ( x  ) Presencial  



• 22/05 
• Visto ao final de cada aula. 
• Durante as aulas 

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

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

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Geografia Ano:       2°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Demografia e Agropecuária  
Descrição da 
atividade: 

• Apresentação de trabalho sobre Revolução Verde 
• Exercícios e caderno 
•  

Critérios de 
Avaliação: 

• Reflexão crítica na apresentação, coesão entre o grupo.  
• Cumprimento das atividades e participação na correção. 

.  
Valor da atividade: • 2,0 

• 1,0 
 
 
 

Entrega: Data :  
• 12/06 
• 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. 
 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: História Ano:       2°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Renascimento Cultural; Nascimento do Islã; As várias Áfricas; Américas Conquistadas; 

Reforma Protestante; 
 

Descrição da 
atividade: 

• Atividades do livro (Individual) 
• Atividade escrita (individual) 
• Documentário (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 :  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 04/06 
• 18/06 

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

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

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Inglês Ano:       2°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Comparative and superlative; will; going to; predictions. 
Descrição da • Elaborar e apresentar um horóscopo dos colegas com previsões (predctions) para o 



atividade: próximo semestre (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 :  

• 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 – 2º Ano  
Disciplina: Literatura Ano: 2018                   Bimestre: 2º 
Conteúdo: Prova literária do livro Inocência  de Visconde de Taunay 
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 : 07/06/2018 

(  ) 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: 2° Ensino Médio                                  

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Outras Razões Trigonométricas 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenvolver a palavra cruzada da trigonometria, reforçando assim 
alguns conceitos básicos de trigonometria. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação na atividade 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividade 
desenvolvida em sala 
de aula, sem a 
necessidade de 
entregar. 

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

 

 



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 2°  Ensino Médio                                

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Trigonometria na circunferência 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenvolvimento de atividades sobre os conteúdos trabalhados 
em sala. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Iniciativa, participação e resolução correta das atividades 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividades 
desenvolvidas no 
decorrer das aulas. 

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

 

Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Física Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Fluxo de calor, processos de transmissão de calor, 

transformações gasosas e termodinâmica 
Descrição 

da 
atividade: 

Experimento para verificar as formas de transmissão de calor –
1,0 
Experimento de Boyle Mariotte – 1,0 
Construir um Motor Stirling com materiais alternativos  – 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: 2ª Série EM                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: 1) Interjeição 



 
Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos, em duplas ou trios, deverão elaborar um trabalho 
manuscrito explicando com suas palavras o que é interjeição, 
além de classificá-las conforme seus valores semânticos. 
Após a elaboração do trabalho, os alunos deverão criar uma 
história de quadrinhos na internet, na qual utilizam a classe 
gramatical. A história em quadrinhos deverá ser entregue 
impressa. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Adequação ao que foi solicitado. Coesão e coerência da história 
em quadrinhos. 
Cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 11/06 
 

Trabalho 1 será realizado em casa. 

 

Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Química Ano:2018                     Bimestre: 2º 
Conteúdo: Termoquímica. 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado do conceito de termoquímica: reações 
endotérmicas e exotérmicas. Uso adequado de Métodos para 
determinar a variação de entalpia de reações químicas. 
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 : 28/05/2018 
( 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: 2 º EM           Bimestre: 2º 
Conteúdo: Vida saudável (sedentarismo, alimentação, atividade física e a 

importância da água no organismo), Ginástica Geral e Dança. 
 

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. 

 

 


