
 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 2º                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Jogos teatrais, Teatro Grego e Romano, Texto dramático.  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Apresentação e coordenação de jogo teatral.  
Atividade 2: Elaboração de texto dramático e dramatização sobre mitos gregos.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1:  participação no grupo e organização da participação dos colegas.  
Atividade 2: participação no grupo; coerência com a estrutura do texto dramático e 
respeito à apresentação dos colegas.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 15 
Atividade 2: 15 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



Mapa para Trabalhos – 2º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Biologia Ano: 2019                     Bimestre: 1º 
Conteúdo: Portfólio Aulas Práticas 
Descrição 

da 
atividade: 

Individualmente, cada aluno terá um caderno/apostila com o 
roteiro e relatório das aulas práticas que serão desenvolvidas no 
decorrer do bimestre.  

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Uso adequado dos conceitos estudados em sala colocados 
em prática no laboratório. 

• Comportamento dos alunos durante as aulas práticas; 
• Interesse dos alunos em procurar resolver a atividade 

proposta pelo professor; 
• Síntese da atividade. 
• Relatório das atividades propostas pelo professor. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Provável 
Data 

Semanalmente no decorrer 
das aulas práticas (entrega 
do portfólio será no final do 

bimestre) 

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

OBS: 

Durante o bimestre, além desta atividade valendo 1,5 pontos, os 
alunos ainda elaborarão um trabalho referente as principais 
doenças causadas pelos vírus valendo 1,0 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 – 2ºano  

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 

 - Atividades no caderno: 1,0 - 
Criação de coreografias: 3,0    

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: 2ª série 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Família / descrição física / estruturas comunicativas: hablar por teléfono.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1  (1,5 pontos – EM GRUPOS) 
Produção de vídeo – apresentação da família.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – EM DUPLA) 
Produção de diálogos – hablar por telefono.  
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:       2º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Filosofia Pré-Socrática 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um painel com linha do tempo acerca dos principais filósofos 

pré-socráticos e socráticos. 
• 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:  20/03 
27/03 
 
Vistos serão diários. 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Física 
Ano: 2019                         
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Escalas Termométricas, Dilatação Térmica e Calorimetria. 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para relacionar uma escala termométrica conhecida e outra 
desconhecida – 1,0 
Experimento para determinar a dilatação linear de barras de diferentes materiais – 
1,0 
Experimento para determinar o calor específico de um corpo – 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 – 2°ANO EM 
Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 

Bimestre: 1º 

Conteúdo:  • Urbanização mundial  
• Questões demográficas  

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Apresentação de Seminário – A apresentação irá ocorrer em grupos de 5 
alunos definidos pelo professor, e os alunos irão realizar uma 
apresentação/discussão sobre o surgimento das cidades e os desafios 
urbanos contemporâneos. A atividade será realizada em sala e orientada 
pelo professor.  
 

• Participação nas aulas  
• Simulado  
• Avaliação escrita  

 
Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
Na apresentação do seminário será avaliado a cooperação com o grupo, a 
participação na pesquisa em sala, a apresentação individual, a argumentação, e a 
atenção na apresentação dos outros grupos.  
 

Valor da 
atividade: 

• 25 Seminário 
• 05 Postura e participação em sala 
• 20 Simulado 
• 50 Avaliação escrita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega:  Previsão para apresentação 
de seminário: 14/03.  

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



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 2ª Série EM                        

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

TRABALHO 1: (em duplas ou trios)  
Elaboração de uma propaganda impressa e vídeo com a 
utilização de pronomes e Verbos no imperativo. 
 
TRABALHO 2 
Atividade de Interpretação de Textos. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Trabalho  1: 
Adequação ao gênero. 
Utilização dos verbos e pronomes adequados ao gênero. 
Atendimento ao proposto 
 
O trabalho deverá ser realizado em papel tamanho A3 ou A4, 
podendo ser impresso ou realizado com recortes e colagens. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1 ponto 
Trabalho 2: 1 ponto 
O restante da nota será composto por atividade realizadas em 
sala de aula. 

Entrega: 1. Data: 15/03/2019 
 
2. a marcar 

Trabalho 1 será realizado em casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  História  Ano:       2º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Revolução Francesa 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um cartaz sobre as diferentes fases da revolução francesa; 

Aspectos sobre a sociedade e economia francesa. 
• Caderno de Atividades. 
• 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         



Mapa para Trabalhos – 2º 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 e hobbies. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data 

Data: 21/02/2019 
 

(   ) 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: 2°  Ensino Médio                                

Bimestre: 1° 
 

Conteúdo: Razões Trigonométricas 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios sobre razões trigonométricas 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data da avaliação: 
21/03/2019. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Química Ano:2019                 Bimestre: 1º 
Conteúdo: Solubilidade e curvas de solubilidade 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado do conceito de solubilidade e interpretação de 
gráficos. 
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:       2º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Formação dos Estados Modernos 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um painel com linha do tempo acerca das diferentes 

concepções de Estado ao longo da modernidade. 
• 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:  26/03 
 
Vistos serão diários. 

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


