
Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:   8º                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo: Pop Art; 

Van Gogh; 

Cores primárias, secundárias, quentes, frias, polic romia e monocromia; 

Textura. 

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; 
18/04. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Células 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas –  29/30; 33; 40; 44/45/46; 55; 62; 67; 
69/70; 87; 89/90. 

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: 8º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Célula animal 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenho esquemático da célula animal. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade. 

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: 8º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Modelo de célula 
Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos construirão um modelo de célula animal utilizando 
materiais diversos – 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: 8º                                   



Bimestre: 1º 
Conteúdo: Células tronco 
Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre células tronco 

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: 8º                                   

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Alimentação Saudável 
Descrição 
da 
atividade: 

Estudo de caso – eu e minha cadeia alimentar 

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: 8º                                 

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 –  9ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 1º   
Conteúdo:  Aparência Corporal e Sociedade, Importância do movimento e 

alimentação saudável, IMC e Atletismo 
 

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. 
  

 

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: 8º ano 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Verbos em pretérito pluscuamperfecto / fábulas / expressões para narrar a ordem 
dos acontecimentos...    

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos) - INDIVIDUAL 
Atividades – verbos em pretérito pluscuamperfecto.  
Trabalho 2 (2,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Apresentação de fábulas – produção de vídeos.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Narração de acontecimentos – utilização de imagens.  
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 – 8°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo:  • Regionalização do espaço mundial  
• Imperialismo  
• Colonialismo e formação da Divisão Internacional do Trabalho.   

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno  
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Elaboração de relatório sobre documentário. O relatório deve abordar os 
principais temas trabalhados no documentário, apontando a crítica sobre a 
desigualdade existente no mundo.  
 

• Avaliação escrita – Irá ocorrer na semana de provas abordando o conteúdo 
bimestral.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos. Também será avaliado o relatório, a análise crítica e a 
construção das ideias associadas ao contexto do conteúdo.  

Valor da 
atividade: 

• 15 
• 15 
• 20 
• 50 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega do 
relatório: 1/4.  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo: - Iluminismo e monarquia constitucional na Europa; 
- Revolução Industrial; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 01: 
- 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: 28/02 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo: - Condições dos trabalhadores nas fábricas; 
- Revolução iluminista nos Estados Unidos. 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 02: 
- 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: 21/03  
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo: - o legado do Iluminismo francês. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 03: 
- Debate (grupo), o tema central de discussão será sobre os direitos sociais conquistados ao longo 
dos anos. Os alunos devem identificar as mudanças e permanências em direitos sociais. Os alunos 
devem entregar um resumo do tema abordado. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Inglês Ano:  8o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Games; modal verbs. 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisa sobre instruções de jogos para observar a utilização dos modal verbs. 
Individualmente, os alunos pesquisarão instruções de jogos e destacarão os modal 
verbs presentes nessas instruções. Posteriormente, analisarão se a maneira como 
jogam é como dizem as instruções. Os detalhes para realização da atividade serão 
explicados em sala.  

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; informações completas conforme o modelo. 

Valor da 
atividade: 

3,0 pontos. 

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:       8º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Filosofia Moderna. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Realizar uma pesquisa sobre os intelectuais que participaram do 

Renascimento Cultural e Científico, destacando a importância para a história 
do pensamento moderno. (Painel). 

• Realização de uma pesquisa sobre a biografia dos principais filósofos 
modernos. (Os filósofos serão distribuídos entre os grupos). Painel. 

• 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:  19/03 
26/03 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Literatura e Redação Ano:  8o Ano                   
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Crônicas 

Descrição da 
atividade: 

Atividades de interpretação de crônicas. 

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: Conjuntos Numéricos, Números Reais, Dizimas Periódicas, Desigualdades e Expressões 
Algébricas. 

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: 26/03 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Português  Ano: 8º ano 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Formação de palavras / anedotas / leitura e interpretação.     

Descrição da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos) - INDIVIDUAL 
Trabalho referente ao conteúdo FORMAÇÃO DE PALAVRAS.  
Trabalho 2 (1,5 pontos – INDIVIDUAL) 
Confecção do “Mural das anedotas”. 
Trabalho 2 (1,5 pontos – INDIVIDUAL) 
Leitura e interpretação de texto: resolução das atividades de cada capítulo (1,2, e 3) 
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         


