
 
 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 6º                                 

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Astronomia 
Descrição Exercícios da pág. 31 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:   6º                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: O desenho; 

Cores Primárias; 

Cores Secundárias; 

Ponto Gráfico; 

Paisagem Sonora.  

Descrição 
da 
atividade: 

 
Atividades práticas, bem como participação em sala de aula. 
Trabalharemos com o caderno e diversos materiais (a professora irá orientar). 
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; 
Conhecer sobre determinados assuntos apontados nas aulas é mais discussões em 
sala; Desenvolver trabalhos práticos. 
 

Valor da 
atividade: 

10,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 
28/02; 
14/03; 
21/03; 
04/04; 
18/04. 

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



da 
atividade: 
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 ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Astronomia 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 37 

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

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                   
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Astronomia 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 46 

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

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Astronomia 
Descrição 
da 
atividade: 

Interpretação de texto pág. 47 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final 



atividade: de cada bimestre 3,0 pontos 
Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  

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

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Astronomia 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenho do sistema solar 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final 
de cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Astronomia 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 55, 56, 57 e 58 

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

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Planeta Terra 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenho da crosta terrestre 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final 
de cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 
Mapa para Trabalhos  



Disciplina: Ciências Ano: 6º                                   
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Planeta Terra 
Descrição 
da 
atividade: 

História em quadrinhos sobre as teorias de formação da Terra 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final 
de cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Planeta Terra 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios pág. 75, 81 e 82. 

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

 
Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Bimestral 
Descrição 
da 
atividade: 

Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 

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 para Trabalhos – 6ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 1º   
Conteúdo:  O movimento nas demais atividades do cotidiano e Ginástica Geral  



Descrição da 
atividade:   

• Participação;  
• Atividades no caderno (individual);  
• Trabalhos (individual e em grupos);  
• Avaliação Prática: Criação e apresentação de coreografias em 

sala, utilizando movimentos desenvolvidos durante as aulas.  

•  

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 prática: 2.0 
• Avaliação teórica: 3.0 

 

 

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: 6º ano 
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Países hispânicos / apresentação pessoal / verbo ser.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (2,0 pontos) - INDIVIDUAL 
Painel – países hispânicos (cada aluno com um país).  
Trabalho 2 (1,5 pontos – INDIVIDUAL) 
Apresentação pessoal – “Quién soy yo...   
Trabalho 2 (1,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Trabalho referente ao verbo SER.  
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 – 6° ANO 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Espaço geográfico e Paisagem cultural.  

Descrição 
de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas. 

 
• Atividade prática – Concurso de desenho - Os alunos irão realizar 

individualmente um desenho orientado pelo professor sobre paisagem cultural, e em 
seguida irão eleger o desenho que mais representa elementos que exemplificam o 
espaço geográfico alterado.  
 
 

• Avaliação escrita. A avaliação ocorre na semana de provas, contendo todo 
conteúdo trabalho no decorrer do bimestre.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  

O trabalho será avaliado através da realização do desenho, capricho e participação 
no voto do concurso.  

Valor da 
atividade: 

 
• 10 caderno 
• 10 postura em sala. 
• 30 trabalho prático  
• 50 avaliação escrita 

Entrega: Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o trabalho 
prático 18/03 

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



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: 

 

 

Introdução a Filosofia 

Ano:       6º Ano   
 

Bimestre: 1º   

Conteúdo: Filosofia, Ética; Filosofia Helenística. 

Descrição 
da 
atividade: 

• Formas de se praticar o bem: elaboração de um painel sobre boas ações e atitudes 
éticas no mundo, e na sala de aula.  

• Elaboração de um texto com o tema: a importância da filosofia para a vida humana. 
• Organização do caderno e dos conteúdos da disciplina.  
• Atividades (exercícios) no 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: Painel: 19/03. 
Visto no Caderno (diário). 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
Cultura, organização econômica e social. Entre os temas podem estar: México, Alemanha, Estados 
Unidos, Japão e China. 

Descrição da 
atividade: 

 
I Tarde da diversidade cultural. Os alunos devem realizar pesquisa sobre o tema abordado, preparar 
cartazes, organizar os dados pesquisados para apresentação, se possível usar roupas ou acessórios 
típicos da cultura pesquisada e trazer um prato típico da região. 
 
Obs: a atividade será realizada em grupo (organizado pelos professores). Está atividade será 
realizada com as disciplinas de: história, geografia, espanhol e inglês. 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Oralidade. 
- Relacionamento com o grupo. 
- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 28/03 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
- O que é História? 
- Origem da Terra e das Espécies; 
- Evolução biológica da humanidade; 
- O povoamento da América; 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 02: 
 
Exercícios do livro e do caderno. 
- Para organizar as ideias (pág. 27) n° 1 ao 4. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 27) n° 1 ao 2. 
- Para organizar as ideias (pág. 43) n° 1 ao 5. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 43) n° 1. 
- Para organizar as ideias (pág. 57) n° 1 ao 3 
- Teste seus conhecimentos (pág. 57) n° 1 ao 2. 
 
 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: Obs: Vistos diários em sala. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
- O que é História? 
- Origem da Terra e das Espécies; 
- Evolução biológica da humanidade; 
- O povoamento da América; 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 03: 
 
- Painel da evolução social do homem. (grupo).   
Os alunos irão se retratar utilizando imagens de tudo o que consumimos desde itens básicos de 
higiene, alimentação, remédios e etc. 
 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
- Relacionamento com o grupo. 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 26/02 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
- O que é História? 
- Origem da Terra e das Espécies; 
- Evolução biológica da humanidade; 
- O povoamento da América; 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 04: 
 
- Trabalho escrito (individual), os alunos devem responder perguntas relacionadas com os conteúdos 
abordados no bimestre, poderão utilizar o livro e caderno. 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 26/03 
 
 

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



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Greetings; introducing yourself. 

Descrição 
da 
atividade: 

Diálogo de apresentação. O modelo está na página 13 do livro didático. Os alunos 
deverão apresentar um diálogo em duplas. Previamente, o diálogo será trabalhado 
em sala e as duplas serão definidas pela professora. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; informações completas conforme o modelo. 

Valor da 
atividade: 

1,5 ponto. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: 

 

 

Introdução a Filosofia 

Ano:       6º Ano   
 

Bimestre: 1º   

Conteúdo: Filosofia, Ética; Filosofia Helenística. 

Descrição 
da 
atividade: 

• Formas de se praticar o bem: elaboração de um painel sobre boas ações e atitudes 
éticas no mundo, e na sala de aula.  

• Elaboração de um texto com o tema: a importância da filosofia para a vida humana. 
• Organização do caderno e dos conteúdos da disciplina.  
• Atividades (exercícios) no 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: Painel: 19/03. 
Visto no Caderno (diário). 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Literatura e Redação Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Contos maravilhosos, contos fantásticos. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade avaliativa com o dicionário de Português. Atividade sobre a utilização de 
dicionário, como utilizar, encontrar palavras, características do dicionário, etc. O 
conteúdo para orientação da atividade começa na p. 33 do livro didático. Os 
detalhes sobre a realização da atividade serão explicados em sala de aula. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; informações completas conforme o modelo. 

Valor da 
atividade: 

1,0 ponto. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

Bimestre: 1º 
Conteúdo: 1) Tipos de Frases 

 
2) Interpretação de Textos 
 
3) Variação linguística 

Descrição 
da 
atividade: 

1) Em duplas, os alunos selecionarão frases em revistas e 
classificarão conforme o conteúdo visto em sala de aula (frases 
interrogativa, exclamativa, imperativa e declarativa). 
 
2) Atividade de Interpretação de Textos. 
 
3) Em grupos, os alunos farão pesquisa sobre as diferentes 
regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste), 
destacando: aspectos linguísticos (gírias, expressões), dados 
geográficos (Estados, número de habitantes, clima e vegetação), 
aspectos culturais (dança típica, prato típico) 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Seleção e correta classificação 
 
2) Adequação da resposta à pergunta, obedecendo à ideia central 
do texto 
 
3) Apresentação, pontualidade na entrega, atendimento ao que foi 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               

Bimestre: 1° 
 

Conteúdo: Sistemas de Numeração 
 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios envolvendo Sistemas de numeração 
 
Exercícios do caderno de atividades, páginas 5  a 7. 
 
Resolver os exercícios 1 até 17,  com exceção do exercício 2 que 
não é necessário fazer. 
 
Os exercícios podem ser resolvidos no próprio caderno de 
atividades. 
 
Entregar o Caderno de Atividades (com nome)  na data marcada, 
para correção.  
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : 11 / 03 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 



solicitado. 
Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1,0 (um ponto) 
Trabalho 2: 1,0 ponto 
Trabalho 3: 2,0 (dois pontos) 

• Obs. O restante das notas destinado aos trabalhos será 
obtido por meio de trabalhos/atividades realizadas em sala 
de aula (caderno). 

Entrega: 1) Data: 13/03/2019 
2) a ser marcado 
3) Data: 27/04/2019 

Trabalhos 1 e 2 serão realizados em sala. 
 
Trabalho 3 será realizado parte em casa, 
parte em sala de aula. 

 


