
Mapa para Trabalhos – 8º Ano  
Disciplina: Arte Ano:2018                          

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Produção e direção teatral;  

Elaboração de figurinos e cenários; 
Jogos teatrais; 
Trilha sonora. 

Descrição 
da 

atividade: 

Atividades práticas, bem como participação em sala de aula. 
Traballharemos com o caderno e outros materiais, como 
cartolinas, tintas, etc. 
Utilização de outros espaços, como sala de ginástica, sala ampla. 
Algumas das atividades poderão ser realizadas em pequenos 
grupos. Para isso a professora irá designar. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Alcançar a proposta; Estética; Capricho; Participação no 
desempenho da proposta. 

Valor da 
atividade: 10,0 

Provável 
Data 

Data : 01/05 - 
15/07/2018 

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

OBS: 

Durante o bimestre são realizados trabalhos práticos em sala de 
aula. Com a utilização do caderno de Desenho, bem como outros 
materiais. 
A participação em sala de aula somam 2,0 pontos na média final, 
uma vez que o aluno que participa ativa e efetivamente de todas 
as propostas alcança pontuação total de participação. 

 

 

CIÊNCIAS 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Células 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas –  111, 112 / 130, 131, 132/ 151, 152, 
153, 154/  

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: 2º 
Conteúdo: Célula animal 



Descrição 
da 
atividade: 

Desenho esquemático sistema digestório humano; circulação 
cardiovascular; leucócitos e funções. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade. 

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: 2º 
Conteúdo: Células tronco 
Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre doação de sangue. 

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: 2º 
Conteúdo: Alimentação Saudável 
Descrição 
da 
atividade: 

Campanha de alerta sobre fatores de risco de infarto agudo do 
miocárdio IAM 

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: 2º 
Conteúdo: Bimestral 
Descrição Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 



da 
atividade: 
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 

 
 
 

  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Mapa para Trabalhos – 8º Ano  
Disciplina:  Espanhol Ano :  2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Pretérito perfecto compuesto / pontos turísticos hispano-

americanos / Filme Click  – para abordar o tema “Tecnologia e 
vida social”.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos – grupos) Atividades sobre o filme Click ; 
• (0,5 ponto – individual) Atividades – pretérito perfecto 

compuesto;  
• (2,0 pontos – grupos) Pesquisa sobre os pontos turísticos 

hispano-americanos;  
• (0,5 ponto – individual) Atividades – revisão para a prova; 
• (0,5 ponto – individual) Caderno.  

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: Introdução à Filosofia Ano:      8 °                             Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filosofia Moderna : Kant e a Ética do Período. 
Descrição da 
atividade: 

• Realizar uma pesquisa sobre a Biografia do Filósofo Kant. 
• Produção de uma pesquisa as formas de produção científica da época moderna. 
• Organização do caderno e conteúdo da disciplina.  
• Atividades (exercícios) no caderno 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da atividade: • 1,5 
• 1,5 



• 1,0 
• 1,0 

Entrega: Data :  
• 21/05 
• 04/06 
• 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: Geografia Ano:      8 °                             Bimestre: 2°  
Conteúdo: Divisão Internacional do Trabalho – DIT e regionalização do espaço mundial 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (Individual) 
• Jogo de perguntas 
• Caderno de atividades 
• Produção de texto sobre a diversidade do continente Americano 
• Apresentação de uma atividade cultural sobre o continente Americano: será 

realizado em grupos, e cada grupo irá abordar um tema referente às características 
culturais como língua, música, roupas, entre outros, demonstrando na 
apresentação a diversidade presente no continente. A atividade será realizada em 
sala.  

Critérios de 
Avaliação: 

• Realização das atividades propostas em sala. 
• Avaliação oral através do jogo de perguntas – será avaliado a argumentação do 

aluno. 
• Realização dos exercícios e participação 
• Empenho nas atividades e pontualidade nas entregas diárias.  
• Desenvolvimento das ideias textuais, compreensão do tema, reflexão crítica.  
• Será avaliado a organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 

comprometimento. 
• Na apresentação será avaliado a criatividade, o comprometimento e coesão com o 

grupo.  
Valor da atividade: • 1,0 

• 1,0 
• 1,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega: Data:  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 31/05 – jogo de perguntas 
• 11/06 – produção de texto 
• 14/06 – apresentação cultural da 

América. 
 

( 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: 2°  
Conteúdo: Revolução iluminista na França; Napoleão se faz imperador; Inconfidência Mineira;  

Conjuração baiana; Chegada da Família Real no Brasil em 1808; Período Joanino; 
Independência do Brasil; O Primeiro Reinado no Brasil; O período regencial no Brasil; 
Golpe da maioridade. 

Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (Individual) 
• Atividade escrita (individual)  
• Teatro (grupo) 
• Jornal (grupo) 



Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da atividade: • 1,0 
• 1,5 
• 1,0 
• 1,5 

Entrega: Data :  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 08/06 
• 25/05 
• 15/06 

( 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:      8 °                             Bimestre: 2°  
Conteúdo: Music; music lyrics; simple past. 
Descrição da 
atividade: 

• Bandas e músicas preferidas (em 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 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega: Data :  
• 07/06/2018 
• 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 – 8º Ano  
Disciplina: Literatura e redação Ano:  2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Prova Literária, paródia, caderno de textos. 

Descrição 
da 

atividade: 

Prova literária livro Percy Jackson e os olimpianos - O mar de 
monstros de Rick Riordan. 
Gravação em vídeo de uma paródia. 
Caderno de textos com todos os textos solicitados em sala de 
aula. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Ler o livro, e também é necessário trazê-lo no dia da prova. 
Coerência das respostas com o livro. 
Ter todos os textos apresentados com as devidas correções feitas 
anteriormente pela professora. 
Organização, dedicação e execução das atividades propostas 

Valor da 
atividade: 

Prova literária- Valor: 3,0 
Paródia – Valor 1,0 pontos 

Caderno de textos- Valor: 1,0 



Provável 
Data 

Data :  
Paródia 28/05 
Prova Literária 04/06 
Caderno de textos 18/06 

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

OBS:  
 

 

Mapa para Trabalhos – 8º Ano  
Disciplina: Matemática Ano:  2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Expressões Algébricas, relações nos triângulos, monômios, 

polinômios e produto notável. 
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 : 22/06/2018 

(   ) 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: Língua Portuguesa Ano: 8º             Bimestre: 2º 
Conteúdo: 1) Palavras Denotativas e Conotativas 

 
2) Modo imperativo 
 
3) Interpretação de Textos 

Descrição 
da 
atividade: 

1) Os alunos deverão entregar uma pesquisa esclarecendo o que 
são palavras conotativas e denotativas com, no mínimo, 3 
exemplos de cada. Após essa pesquisa, os alunos deverão 
escolher uma letra de música evidenciando um trecho em que há 
uso de palavras conotativas e explicar o seu sentido. 
 
2) Caderno de Receitas 
O aluno deverá escrever uma receita que é sucesso em sua 



família e registrá-la como, por exemplo, “Feijoada dos Silva”. Além 
disso, deverá registrar, em fotos, momentos do preparo, uma foto 
do prato pronto e da família consumindo. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Pesquisa e clara e correta explicação da música. Obediência 
ao prazo. 
 
2) Obediência ao gênero textual, apresentando os ingredientes, 
modo de preparo, tempo de preparo, rendimento. Obediência ao 
prazo. O trabalho deverá ser entregue em duas versões: uma 
impressa em sala de aula (as fotos podem ser em preto e branco) 
e uma versão no e-mail do professor: professortafuri@gmail.com. 
(Montaremos um livro de receitas com os textos dos alunos). 
 

Valor da 
atividade: 

1) 1,5 
2) 1,5 
3) 1,0 

Entrega: 1) Data: 30/05 
2) Data: 06/06 
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. 
 

 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ed. Física Ano: 8º             Bimestre: 2º 
Conteúdo:  Vida saudável (alimentação,  atividade física  e a importância da 

água  no organismo), Ginástica Geral e Jogos pré-desportivos. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Criação e apresentação 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); 
 

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: 3,0 

Entrega: 21⁄05 
28⁄05 
04⁄06 
11⁄06 
18⁄06 
 

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. 
 



Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas, mas os alunos (as) serão 
avisados com antecedência. 
-  Se  necessário  os  trabalhos  em  grupos  também  poderão  ser  avaliados individualmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


