
 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Arte Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 

Conteúdo: 

Arte Grega e arte Romana. 
Arte Bizantina, Arte Românica e Arte Gótica 
Arte islâmica 
Arte Chinesa  
Arte Renascentista, Maneirismo 

Descrição 
da 

atividade: 

Questionários os movimentos artísticos estudados. 10 
Pintura com nanquim explorando a gestualidade na representação 
da natureza. 20 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Coerência entre as respostas dos alunos e os conteúdos 
estudados.  
Uso correto da diluição do nanquim na produção das pinturas e 
exploração de diferentes pinceladas para representar as texturas 
da natureza. 
 

Valor da 
atividade: 3,0 

Provável 
Data 

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

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

OBS:  
 

TRABALHOS 2º BIMESTRE – BIOLOGIA – PROFESSORA CRISTIANE  

Mapa para Trabalhos 3º ANO  
Disciplina: Biologia Ano:      3º                           

Bimestre: 2º  
Conteúdo: Tipagem Sanguínea  
Descrição 
da 
atividade: 

- Os alunos deverão participar da prática – Tipagem sanguínea e 
apresentar o relatório da atividade uma semana após a prática. O 
protocolo para relatório será disponibilizado via portal uma 
semana antes da atividade.  
 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação na atividade prática; 
Entrega do relatório com todas as informações solicitadas.  

Valor da 
atividade: 

- 1,0 pontos (sendo 0,3 pela participação e 0,7 do relatório)  
 

Entrega: Data prevista 
13/06/2018 

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



 

Mapa para Trabalhos 3º ANO  
Disciplina: Biologia Ano:      3º                           

Bimestre: 2º  
Conteúdo: Tipos de poluição   
Descrição 
da 
atividade: 

- Os alunos realizarão uma avaliação imediata contemplando o 
conteúdo final de ecologia – tipos de poluição   
 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Correção da avaliação que será realizada em dupla.   

Valor da 
atividade: 

- 1,0 pontos  

Entrega: Data prevista 
09/05/2018 

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

 

Mapa para Trabalhos 3º ANO  
Disciplina: Biologia Ano:      3º                           

Bimestre: 2º  
Conteúdo: Genética    
Descrição 
da 
atividade: 

- Os alunos realizarão durante todo o bimestre vários exercícios e 
participarão de várias dinâmicas que irão contemplar o conteúdo 
de genética.  

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação nas aulas, interação com os colegas, 
desenvolvimento das atividades.   

Valor da 
atividade: 

- 1,0 pontos  

Entrega: Data prevista: estas 
atividades acontecerão 
aula a aula. 

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

 

Mapa para Trabalhos – 3ª Série 
Disciplina:  Espanhol Ano :   2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Profissões / verbos em imperativo afirmativo / relatório de visita.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – individual) pesquisa, apresentação e 
exposição - origem e curiosidades em geral sobre a 
profissão escolhida para seguir no futuro;   

• (1,0 ponto – duplas) Relatório de visita – Museu Visconde 
de Guarapuava.  

• 1,0 ponto – individual) Atividades – revisão para a prova.  
 

Critérios 
de 

Uso adequado das estruturas gramaticais trabalhadas, capricho, 
dedicação e seriedade no desenvolvimento de todas as 



Avaliação:  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:       3°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filosofia Política na História; 

 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um mapa conceitual sobre as diferentes concepções de Estado e 
Política ao longo da História. 

• 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 
• 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: Sociologia Ano:       3°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Mudança e sociedade nos sociólogos clássicos. 

 
Descrição da 
atividade: 

• Cada grupo deverá elaborar um mapa conceitual sobre as principais concepções 
de mudanças nos clássicos da sociologia.  

• 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 :  
• 13/06 
• 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: Geografia Ano:       3°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Globalização e Blocos econômicos  

 
Descrição da 
atividade: 

• Exercícios em sala, caderno e participação. 
• Apresentação de trabalho sobre economia internacional e a inserção do Brasil na 

Divisão Internacional do Trabalho 
 

Critérios de 
Avaliação: 

• Coerência nas respostas, participação na correção de atividades.  
• Reflexão crítica na apresentação, coesão entre o grupo, argumentação e 

apresentação dos dados. 
 

Valor da atividade: • 1,0 
• 2,0 

 
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. 
 

 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: História Ano:       3°                            Bimestre: 2°  
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: 

• Lista de exercícios do ENEM/ PAC: (Individual) 
• Exercícios do caderno: (Individual) 
• Feira Literária (grupo) 

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 :  
• 28/05 
• Vistos diários durante as aulas. 
• 12/06 

 

( 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:       3°                            Bimestre: 2°  
Conteúdo: Moda; links; double links. 
Descrição da 
atividade: 

• Feira Literária 
• Apresentação de moda de diferentes épocas (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: • 1,0 
• 2,0 

Entrega: Data :  
• 14/06/2018 
• 21/06/1018 
• 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 – 3º Ano  
Disciplina: Literatura Ano:2018                     Bimestre: 2º 
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.  

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 3° Ensino Médio                                  

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Áreas de figuras planas 
Descrição 
da 
atividade: 

Estudo de áreas com auxílio do Tangram e do Geoplano. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação e desenvolvimento das atividades 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividades (  ) Presencial  



desenvolvidas no 
decorrer das aulas. 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 3°  Ensino Médio                                

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Geometria espacial 
Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios referente geometria espacial 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Resolução correta dos exercícios 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Entrega: Atividades 
desenvolvidas no 
decorrer das aulas. 

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

 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Física Ano:   2018                        

Bimestre: 2º 
Conteúdo:  
Descrição 

da 
atividade: 

Experimento envolvendo a Primeira Lei de OHM – 1,5 
Experimento sobre geradores e força eletromotriz – 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 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: 3ª Série EM                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: * Oração Subordinada Adverbial 

* Oração Coordenada Sindética 
Descrição 
da 
atividade: 

Criação de uma Campanha Comunitária. Os alunos, em duplas ou 
trios, deverão criar uma campanha comunitária na qual deverão 
fazer uso de orações subordinadas adverbiais e/ou orações 
coordenadas sindéticas. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Adequação do gênero proposto. 
Utilização correta das orações. 
Cumprimento do prazo 

Valor da 
atividade: 

1,0 
 

Entrega: 07/06 (   ) Presencial  
(x ) Trabalho feito em casa        
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Química Ano:2018                     Bimestre: 2º 
Conteúdo: Funções orgânicas oxigenadas. 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos de Química Orgânica e sua 
nomenclatura. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 
Participação e interação durante a atividade experimental; 
 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Provável 
Data 

29/05/2018 
 

( x) Presencial  
(  ) Atividade desenvolvida em laboratório 
(  ) 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: 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


