
Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:   7º                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Círculo Cromático; 

Policromia e Contraste; 

Propriedades do Som; 

Carmen Miranda (pesquisa e exposição).  

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. 
27/02; 
13/03; 
27/03; 
24/04. 

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

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 22, 24,28, 30, 35 a 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 prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração do jogo da cadeia alimentar. Trabalho em grupo. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 44, 47, 48 e 49. 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 



Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 22, 24,28, 30, 35 a 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 prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre manejo sustentável. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Interação, argumentação e participação durante o debate. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Confecção de cartazes sobre os biomas Brasileiros 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 84, 85, 86. 

Critérios Coerência das respostas com as questões do livro. 



de 
Avaliação: 
Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Jogo da seleção natural – pág. 95 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e participação do grupo. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenho células procariontes e eucariontes 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade e coerência. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 108 e 109. 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 121 e 122. 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                 

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 – 7ºano  

Disciplina:  Educação Física  Ano: 2019                 Bimestre: 1º  
Conteúdo:  Movimento humano nas demais atividades do cotidiano e Bete-ombro (criação e 

adaptação de materiais). 

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: 7º ano 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Verbos em futuro / verbos em gerúndio / roupas e cores.   

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos) - INDIVIDUAL 
Painel – mi futuro (frases e desenhos com referência ao futuro).  
Trabalho 2 (1,5 pontos – INDIVIDUAL) 
Verbos em gerúndio – descrição de pinturas.  
Trabalho 2 (1,5 pontos – INDIVIDUAL) 
Descrição de pessoas – roupas e cores.  
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 – 7° ANO  

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo:  Formação do Brasil  
Instituições políticas e administrativas do Brasil e entes federativos.  

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno  
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Elaboração de Painel de imagens O trabalho será realizado de forma 
coletiva. Será feito um painel com imagens dos três poderes e da capital 
federal, esse tema irá permitir conhecer um pouco sobre a administração 
política da nação e conhecer de modo criativo um pouco sobre Brasília. As 
imagens e fotos serão pedidas em sala pelo professor e cada aluno irá trazer 
uma imagem. Na data marcada será realizado o painel com ajuda do 
professor em sala de aula, com envolvimento de toda turma.  
 

• Avaliação escrita A avaliação irá acontecer na semana de provas 
abordando todos os conteúdos trabalhados ao longo do bimestre.  

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, além da 
realização de atividades nos prazos.  
Também será avaliada a imagem que cada aluno trouxe e a dedicação no auxílio 
da confecção do painel. Deverá haver envolvimento de todos e a avaliação é 
individual.  

Valor da 
atividade: 

• 10 caderno 
• 10 participação nas aulas.  
• 30 painel 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para a confecção 
do painel: final de março.  

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



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
Idade Média. 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 01: 
Maquete sobre o feudo (Grupo). Os alunos devem reconstruir os feudos europeus medievais. Os 
alunos devem trazer todo material que julgam necessários para a confecção da maquete, o único 
material que não poderá ser utilizado é o isopor. Os alunos farão o trabalho unicamente no colégio 
durante as aulas, supervisionada pela professora. Durante as aulas utilizadas para a realização da 
maquete é obrigatório o uso de jaleco. 
 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 2,5 pontos. 

Entrega: 01/04 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
Idade Média. 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 01: 
Maquete sobre o feudo (Grupo). Os alunos devem reconstruir os feudos europeus medievais. Os 
alunos devem trazer todo material que julgam necessários para a confecção da maquete, o único 
material que não poderá ser utilizado é o isopor. Os alunos farão o trabalho unicamente no colégio 
durante as aulas, supervisionada pela professora. Durante as aulas utilizadas para a realização da 
maquete é obrigatório o uso de jaleco. 
 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 2,5 pontos. 

Entrega: 01/04 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
- Os árabes e o islamismo; 
- Idade Média no ocidente e no oriente; 
- Declínio da Idade Média; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 02: 
Exercícios do livro e do caderno. 
- Para organizar as ideias (pág. 27) n° 1 ao 5, 7, 9. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 28) n° 1 ao 2. 
- Para organizar as ideias (pág. 43) n° 1 ao 7. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 43) n° 1 ao 7. 
 

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: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  
- Os árabes e o islamismo; 

- Idade Média no ocidente e no oriente; 

- Declínio da Idade Média; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 03: 
- 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: 25/03 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Inglês Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Foods; comparative and superlative 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisa cultural: costumes, comidas, lugares turísticos, bandeira e datas 
importantes de países de língua inglesa.  

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; informações completas conforme o modelo. 

Valor da 
atividade: 

1,0 ponto. 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Introdução a Filosofia  Ano:       7º                        
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Filosofia Platônica, Ética. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma história em quadrinho com base no Mito da Caverna, sobre 

acontecimentos diários que nos afastam do conhecimento. 
• Elaboração de um texto sobre como podemos desenvolver atitudes ética e 

desenvolver o respeito pelo outro. 
• Organização do caderno e conteúdo 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:  18/03 
 
25/03 
 
Vistos no caderno serão 
diários. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura e Redação Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Contos de terror, contos de aventura. 

Descrição 
da 
atividade: 

Criação de uma história em quadrinhos de terror. 

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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Matemática 
Ano: 2019                        
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Números Inteiros, Plano Cartesiano e Geometria 

Descrição 
da 

atividade: 
Trabalho individual com consulta ao caderno 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega: 25/03 
(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Verbos 

Descrição 
da 
atividade: 

Conjugação de verbos conforme explicação e modelos. 



 

 

 

 

 

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         


