
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 1º                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Arte Barroca; Tenebrismo; Pintura; Arquitetura; Organização de exposição.  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Apresentação de trabalho em grupo sobre os elementos (arquitetura, 
pintura, ornamentos, música, escultura) da Catedral Nossa Senhora do Belém. 
Atividade 2:  criação de uma pintura sobre madeira seguindo a estética barroca.  
Atividade 3: Exposição das pinturas.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Uso de diferentes fontes de informação. Observação e registro 
produzido no local. Participação no grupo. Organização durante a apresentação.  
Atividade 2: organização dos materiais, limpeza do ambiente. Dedicação na 
produção da pintura. Respeito aos trabalhos dos colegas e à produção própria.  
Atividade 3: participação na realização das atividades designadas ao grupo.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 10 
Atividade 2: 10 
Atividade 3: 10 

Entrega:  Atividade desenvolvida no 
decorrer das aulas 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



Mapa para Trabalhos – 1º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Biologia Ano:  2019                    Bimestre: 1º 
Conteúdo: Tempo geológico 

Descrição 
da 

atividade: 

Em grupos, os alunos confeccionarão uma escala geológica com 
ênfase aos principais eventos ocorridos no processo de formação 
do nosso planeta, A partir deste trabalho os alunos poderão:  
- Compreender a magnitude do Tempo geológico;  
- Estudar como a Coluna do Tempo geológico foi elaborada;  
- Reconhecer o significado das principais divisões da Coluna do 
Tempo geológico.  
-  Avaliar a importância de se estudar o Tempo geológico para a 
Biologia. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
• Comportamento dos alunos durante a elaboração do 
material; 
• Interesse dos alunos em procurar resolver a atividade 
proposta pelo professor; 
• Síntese da atividade. 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Provável 
Data 

Data: 07/03/2019 
(    ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em sala de aula 
(    ) Online 

OBS: 

Durante o bimestre, além desta atividade valendo 1,0 pontos, os 
alunos ainda apresentarão o portfólio contendo os relatórios das 
aulas práticas valendo 1,5 pontos. Por fim, serão atribuídos 0,5 
pontos ao aluno que apresentar uma adequada estrutura e 
organização dos exercícios realizados no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mapa para Trabalhos – 1ºano  

Disciplina:  Educação Física  Ano: 2019                Bimestre: 1º  
Conteúdo:  O Exercício Físico e a atividade física: entendendo e experimentando 

conceitos, Importância do movimento e alimentação saudável e Esportes 

Alternativos. 
Descrição da 
atividade:   

• Participação;  
• Atividades no caderno (individual);  
• Trabalhos (individual e em grupos);  
• Avaliação teórica. 
 

Critérios de Avaliação:  Participação nas aulas, respeito com os colegas, organização e 
coerência das atividades propostas e apresentadas e cumprimento 
dos prazos de entrega. 

Valor da Atividade:   
• Participação: 2.0 
• Caderno: 1.0 
• Trabalhos: 2.0 
• Avaliação teórica: 5.0 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 

  

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

Obs: Conforme solicitado pela 
professora. 
  

Obs:   - Os grupos serão organizados por meio de sorteio para incentivar a 
cooperação entre todos; 
- Se necessário os trabalhos em grupos também poderão ser 
avaliados individualmente; 
- As atividades serão iniciadas em sala, mas se necessário, 
finalizadas em casa; 
- Os conteúdos serão impressos ou postados no portal dos aluno, 
sendo responsabilidade do mesmo estar com o material em sala e 
verificar diariamente o portal (esta metodologia é importante para 
que possamos trabalhar o conteúdo na teoria, sem retirar a essência 
da educação física que é a prática, mas ambos são de extrema 
importância para o aprendizado do aluno); 
- Para realizar os trabalhos os alunos poderão utilizar o laboratório 
de informática e a biblioteca durante as aulas. Os trabalhos poderão 
ser manuscritos, digitalizados ou apresentados por meio de 
seminários, conforme solicitado pela professora. 
- Durante o ano letivo serão realizadas atividades práticas fora do 
colégio, como: Centro recreativo do Colégio Guairacá, Parque das 



Araucárias, Parque do lago, etc. O aluno deverá estar presente 
durante estas atividades práticas, pois será atribuído nota de 
participação. Provavelmente serão realizadas durante as aulas, mas 
caso ocorra alguma mudança, serão avisados com antecedência. 
Estas atividades práticas são de extrema importância para assimilar 
o conteúdo proposto de uma forma dinâmica, facilitando o 
aprendizado do aluno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Espanhol  Ano: 1ª série 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Apresentação pessoal / Saudações e despedidas / numerais...   

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos – INDIVIDUAL)  
Produção de vídeo – apresentação pessoal.  
Trabalho 2 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Trabalho avaliativo – os numerais cardinais.  
Trabalho 3 (0,5 pontos - INDIVIDUAL) 
Exercícios de revisão para a prova.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Capricho; 
Dedicação;  
Criatividade; 
Uso correto do conteúdo estudado em sala de aula.  

Valor da 
atividade: 

Os valores estão descritos acima.  

Entrega:  Todos os trabalhos serão 
realizados durante o 
bimestre em sala de aula. O 
aluno só levará para casa, 
caso não consiga terminar 
na presença do professor.  

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Filosofia  Ano:       1º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Filosofia e a mitologia grega. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• A sala será dividida pequenos grupos. Cada grupo ficará responsável por 

pesquisar um mito grego e apresentar o seu significado para a atualidade. 
(Entregar o mito por escrito e fazer uma apresentação aos demais colegas).

• Apresentação do mito aos demais colegas, em formato de seminário. 
• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Organização do caderno. 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 1,5 
• 1,5 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega:  18/03 
25/03 
 
Vistos serão diários. 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física Ano: 2019                         
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Grandezas e Medidas, Velocidade Escalar média e Movimento Uniformemente 
Variado. 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento envolvendo o uso de ferramentas de medida (régua, trena, 
paquímetro, micrômetro e dinamômetro) – 1,0 
Experimento sobre Velocidade Escalar Média e produção de gráfico de velocidade 
utilizando o software Excel. – 1,0 
Experimento sobre o Movimento Uniformemente Variado e produção de gráfico da 
aceleração utilizando o software Excel. – 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 da 
atividade: 3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 1°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo:  • Espaço Geográfico 
• Paisagem cultural  
• Orientação cartográfica   

Descrição 
de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas.  

 
• Trabalho prático – Mapa mental . Os alunos irão individualmente realizar a 

confecção de um mapa menta, e no decorrer das aulas inserir os elementos 
que compõe um mapa.  A atividade será desenvolvidas em sala durante as 
aulas. 
 

• Simulado 
 

• Avaliação escrita 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  
Também será avaliado os elementos do mapa no trabalho prático, a participação 
nas aulas durante a realização do trabalho e o capricho. 

Valor da 
atividade: 

• 05 
• 05 
• 20 trabalho 
• 20 simulado 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega do 
mapa 11/04.  

( ) Em casa  
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 1ª Série EM                        

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Língua e Linguagem 
Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1:  
Expressões idiomáticas . 
Cada dupla de alunos deverá produzir uma fotografia sobre uma 
expressão idiomática previamente determinada em sala de aula. 
 
TRABALHO 2 
Atividade de Interpretação de Textos. 
 
TRABALHO 3 
Que país é este? Os falares de um país plural 
Cada grupo ficará responsável por criar um vídeo sobre as 
variações linguísticas de uma região brasileira, bem como sua 
cultura. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Trabalho  1: 
Relação entre fotografia produzida e expressão idiomática. 
Tamanho A4. 
 
Trabalho 3: 
Criatividade. Atendimento ao proposto. Verificação das questões 
linguísticas presentes na região solicitada. 
 

Valor da 
atividade: 

Cada trabalho valerá 1,0 (um) ponto. 

Entrega: Trabalho 1: 05/04 
Trabalho 3: 13/04 
 
 

Os trabalhos 1 e 3 serão realizados em 
casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º  

Conteúdo: - O que é História? 
- Pré-história; 
- Povoamento da América; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 02: 
 Atividade escrita e individual, sobre todo o conteúdo abordado durante o bimestre. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 19/03 
 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º  

Conteúdo: - O que é História? 
- Teoria da História. 
- Micro -história.  
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 03: 
 Os alunos devem produzir um minidocumentário sobre micro -história. Ou seja, devem entrevistar 
pessoas (escolhidas por eles) e traçar a história desses personagens, como se fossem historiadores 
tendo um personagem central no desenvolver sua pesquisa. O vídeo poder ter de 3min à 5 min de 
duração.  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 19/03 
 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



Mapa para Trabalhos – 1º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 1º 
Conteúdo: Personal presentation skills. 

Descrição 
da 

atividade: 

Os alunos serão organizados em duplas. Nas duplas os alunos 
deverão conversar um com o outro sobre informações pessoais, 
bem como, nome, idade, cidade onde mora, estado civil, nome 
dos pais, irmãos e características físicas. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Clareza da apresentação; 
• Pronúncia; 
• Uso adequado da linguagem; 
• Organização da apresentação. 
 
 

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data 

Data: 20/02/2019 
 

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

OBS: 

Além do trabalho oral serão atribuídos 0,5 pontos para todas as 
atividades de Reading and Writing realizadas em sala de aula. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Bimestre: 1° 
 

Conteúdo: Conjuntos numéricos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios sobre conjuntos numéricos 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : 21 / 03 / 2019 ( x ) Presencial  
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos 1º Ano  
Disciplina: Química Ano: 2019                  Bimestre: 1º 
Conteúdo: Transformações da matéria, densidade e fenômenos físicos e 

químicos. 
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 : 19/03/2019 
( 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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       1º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Temas da Sociologia 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• A sala será divida em equipes e cada grupo deverá apontar temas e palavras 

que podem ser investigados do ponto de vista da Sociologia.  Além disso, 
cada grupo deverá fazer um breve texto sobre o tema investigado. 
(Elaboração de um painel). 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Organização do caderno. 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega:  25/03 
 
Vistos serão diários. 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         


