
ATIVIDADE INDEPENDENTES : São uma lista de atividades que buscam estabelecer produção de conhecimento autônoma para os 
educados. Se baseiam no processo no qual após a produção de qualquer uma das atividades abaixo o educando deverá solicitar  a 
rúbrica do processo comprovando sua entrega da atividade e tendo o seu controle individual das notas. Todas as atividades que tem fins  
unicamente educativos  serão postadas no blog do professor para o acesso dos demais colegas e comunidade escolar. 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA   - PROFESSOR : MAURÍCIO  - 2º TRIMESTRE 

ATIVIDADES   VALOR CONCEITOS NOTA D.E R.PROF 

DESCRIÇÃO  A1 B2 I3    
 1 -PROGRAMA NAS ONDAS DA MATEMÁTICA: mínimo 5 minutos, 3 
curiosidades da Matemática – enviar para análise do professor via what, 
email ou trazer arquivo no celular para retirar o arquivo.   

0,5       

2 -VLOG: Postar um vídeo no blog(prof)  com  duração mínima de  3 minutos 
com opções para os seguintes temas: DROGAS, RESPEITO, MINHA FUTURA 
PROFISÃO, HOMOFOBIA, GRAVIDEZ NA ADOLECÊNCIA, PRECONCEITO, 
DISCRIMINAÇÃO. ( No vídeo deve constar seu nome /turma/ ano)  

0,5       

3 -VÍDEO DE CONTEÚDO DA DISCIPLINA :  Enviar ou trazer um vídeo 
explicativo de um conteúdo desenvolvido em sala na disciplina de 
Matemática ( No vídeo deve constar seu nome /turma/ ano). 

0,5       

4 - CURIOSIDADE: Fazer um exposição de alguma curiosidade que tenha 
relevância para os demais colegas –  tema é livre -, a apresentação deve ser 
feita obrigatoriamente através  de cartazes ou apresentação power-point ou 
outra forma de apresentação visual. Avisar o prof com antecedência  em caso 
da utilização de tecnologia para apresentação.  

0,3       

5 -PESQUISA: Realizar uma pesquisa com uma amostra de 30 pessoas – tema 
livre – no qual deverá ser feita uma apresentação em sala de aula dos dados 
coletados através de gráficos (via cartaz ou via tecnologia) 

0,5       

6 -LEITURA:  Ler um livro de tema livre e fazer um resumo simples (escrito 
manualmente com capa, introdução , resumos, e a conclusão) dos capítulos, 
na entrega trazer o livro e fazer um relato breve do tema do livro.( não é 
permita UM  livro já apresentado por um outro colega)- 

0,3       

7 – JORNAL ESCOLAR  – Produzir um jornal escolar no qual tenha capa 
(manchetes – obrigatóriamente 2 disciplinas contidas) =  1º será a de 
Matemática ( pesquisa feita com temas para jovens e com um gráfico 
exposto) + 1 disciplinas qualquer  ( assuntos livres com conteúdos  ) + 1 tema 
livre  = Total de folha 4  
 Deverá ter um nome o jornal , 1º folha capa com as manchetes, 2º folha com 
os matérias indicadas acima. 

0,5       

8 – PESQUISA MÚSICAL – EXPOSIÇÃO- Fazer uma exposição via cartaz com 
fotos de algum artista musical ou banda, fazendo um pequena história, 
falando de qual o ritmo musical, quantos cd´s ou visualizações as musicas 
tiveram ( faça uma tabela). 

0,3       

9 -  PESQUISA CULTURAL – EXPOSIÇÃO - Fazer uma exposição via cartaz com 
fotos de algum fato cultural, podem ser shows, exposições, eventos 
esportivos ou culturais, apresente dados em forma de uma tabela como 
públicos em cada dia do evento, custo ou valor cobrado pelo artista ou para a 
apresentação. 

0,3       

10 – CURTA METRAGEM – crie curta metragem com o tema que seja de 
interesse da escola, o tema é livre –  
Pode  ser um DOCUMENTÁRIO :no qual você filma algo e explica o que 
acontece ou está acontecendo , você pode utilizar entrevista com pessoas, 
lembre-se  a necessidade de começo , meio e fim.  
CURTA SIMPLES: Pense em um tema que seja interessante para poder 
abordar, faça uma história com personagens, crie o início , o meio e fim. 
Nesta tarefa pode ter mais de um integrante.  Não esqueça de indicar no fim 
os nomes dos alunos, a escola, e o ano.  

0,8       

11 – PROJETO CONSCIENTIZAÇÃO  - LIXO NA ESCOLA – Crie um cartaz que 
possa conscientizar 1 turma da importãncia de manter as salas de aula limpas 
e também não jogar nenhum lixo nas depedência da escola. Você deve reunir 
+ 1 colega e fazer essa exposição em uma outra turma da escola, tire 2 a 3  
fotos da sua apresentação  na outra sala e envie para o professor. 

0,3       

DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES INDEPENDENTES: ____/____/_____.        NOTA MÁXIMA =3,0 
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