
 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 3º                              
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Arte egípcia, Arte Grega, Arte Romana, Hiper Realismo, Intervenção fotográfica.  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1 Apresentação de produção de um simulacro.   
Atividade 2: Projeto fotográfico de intervenção rompendo com um simulacro.  
Atividade 3: Produção fotográfica.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Escolha de produção cultural que retrate corretamente o conceito de 
simulacro. 
Atividade 2: Participação no grupo para o desenvolvimento do projeto.  
Atividade 3: Acabamento estético das fotografias. Coerência com o projeto 
fotográfico.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 5 
Atividade 2: 10 
Atividade 3: 15 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

Mapa para Trabalhos – 3º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Biologia Ano:  2019                    Bimestre: 1º 
Conteúdo: Ecologia – Os grandes Biomas e os Biomas Brasileiros 

Descrição 
da 

atividade: 

Em grupos, os alunos elaborarão uma pesquisa sobre os grandes 
biomas e os biomas brasileiros. Posteriormente, em forma de 
seminários, cada grupo apresentará seu trabalho para os demais 
grupos da sala.  

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Clareza da apresentação, raciocínio explícito; 
• Organização do trabalho, enquadramento do tema; 
• Aprofundamento do tema / pesquisa adicional; 
• Qualidade técnica da apresentação: transparências, 

figuras, etc.(sem ter em conta o conteúdo), cumprimento do 
tempo. 

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data 

Data : 26/02/2019 
E 

28/02/2019 

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

OBS: 

Durante o bimestre será realizado a apresentação de seminário 
referente  a temática Biomas, valendo 1,0 pontos. Ainda serão 
atribuídos 1,5 pontos de um segundo trabalho referente a uma 
visita realizada ao Parque das Araucárias (Guarapuava/PR), com 
o intuito de aprofundar ainda mais os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos sobre o conteúdo trabalhado em sala. Por fim, serão 
atribuídos 0,5 pontos ao aluno que apresentar uma adequada 
estrutura e organização dos exercícios realizados no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mapa para Trabalhos – 3ºano  

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 Prática; 
• 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. 
  

Observações:  - 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: 3ª série 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Futuro simple /  Imperativo afirmativo e negativo.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos – EM DUPLA)  
Produção de diálogos – “el gitano hablando de futuro”.   
Trabalho 2 (1,0 pontos – EM GRUPOS) 
Produção de folder – campanha “Cambiando el mundo con pequenas actitudes”.  
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:       3º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Filosofia Antiga 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Realização de uma pesquisa com intuito de medir o índice de felicidade das 

pessoas. Cada grupo deverá realizar uma entrevista e ver como as pessoas 
definem seu índice de felicidade no trabalho, na família, na escola. Após 
isso, os alunos deverão sistematizar os resultados em cartazes. 

• 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 
• 1,0 

Entrega:  29/03 
26/03 
 
Vistos serão diários. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física 
Ano: 2019                         
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Processos de eletrização, Lei de Coulomb e Campo elétrico. 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento utilizando a bobina de Tesla e o globo de plasma para o estudo de 
para-raios e descargas elétricas – 1,0 
Experimento para determinar as características de um campo elétrico – 1,0 
Mini feira de Física a ser apresentada para a turma do 6º ano do EF – 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 – 3°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo:  • Imperialismo 
• Primeira e Segunda Guerra mundial  
• Guerra fria e mundo bipolar 
• Mundo multipolar e potências  

Descrição 
de 
atividades: 

 
 
Debate – Os alunos irão realizar um debate sobre a divisão do espaço 
mundial em países potências e países periféricos, apresentando causas e 
desafios que justificam essa desigualdade global. O debate será feito em 
sala de aula com orientação docente e envolvimento de todos os alunos. 
 
Postura e participação nas aulas.   
Simulado 
Avaliação escrita   

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
No debate será avaliado a participação, argumentação, exposição de ideias críticas 
e bem formuladas, perguntas realizadas e cooperação com debate.  

Valor da 
atividade: 

• 25 
• 05 
• 20 
• 50 

Entrega:  Previsão para o debate 
04/04.  

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 3ª Série EM                        

Bimestre: 1º 
Conteúdo: 1) TRABALHO EM DUPLA/TRIO: Os alunos, após as explicações 

acerca do conteúdo Orações Subordinadas Substantivas e 
Adjetivas realizarão uma atividade com questões retiradas de 
vestibulares e ENEM. 
 
2) INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Os trabalhos serão realizados após explicação e realização dos 
exercícios do livro em sala de aula. 
Serão compostos de exercícios de vestibulares e ENEM. 
Questões objetivas. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Classificação adequada das orações subordinadas. 

Valor da 
atividade: 

1,0 ponto. (Cada uma. O restante da nota será composto por 
atividades, exercícios realizados em sala e vistados no caderno). 
 

Entrega: A marcar. (Conforme 
andamento das aulas) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  História  Ano:       3º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Brasil República 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Cada grupo deverá realizar um painel com a biografia de um dos presidentes 

da primeira república. 
• 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         



Mapa para Trabalhos  – 3º 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 além de 
conversarem sobre músicas e filmes preferidos. 

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: 3°  Ensino Médio                                

Bimestre: 1° 
Conteúdo: Análise combinatória 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenvolvimento de atividades sobre os conteúdos trabalhados em 
sala. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Iniciativa, participação e resolução correta das atividades 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividades 
desenvolvidas no 
decorrer das aulas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa para Trabalhos  – 3º Ano  
Disciplina: Química Ano:2019                     Bimestre: 1º 
Conteúdo: Classificação do carbono e classificação de cadeias carbônicas. 

Nomenclatura de hidrocarbonetos. 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data 

22/03/2019 
 

( 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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       3º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   

Industria Cultural 

Descrição da 
atividade: 

 
• Cada grupo deverá realizar diferentes pesquisas sobre exemplos da Indústria 

Cultural e os diferentes tipos de cultura. (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:   
26/03 
 
Vistos serão diários. 

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


