
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 9º                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Missão Artística Francesa; Jean-Baptiste Debret; intervenção; Scraperboard; 
Modernismo no Brasil; Di Cavalcanti; Caricatura; Percepção formal. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1:  Apreciação de imagens de obras de Debret. 5 
Atividade 2: Intervenção sobre a obra “Índia” de Debret. 10 
Atividade 3: Pauta do olhar de vídeo sobre o artista Di Cavalcanti. 5 
Atividade 4: Caricatura com caneta nanquim preta. 15 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1:  organização coerente de ideias.  
Atividade 2:  elaboração estética, respeitando a proposta prática.  
Atividade 3: organização coerente das ideias e respostas de acordo com o 
questionário.  
Atividade 4: acabamento estético e organização do espaço de trabalho e limpeza 
dos materiais. 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 05 
Atividade 2: 10 
Atividade 3: 05 
Atividade 4: 15 
 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas 

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



 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina: Ciências Ano:2019                      Bimestre: 1º 
Conteúdo: Substância Pura e Misturas, mudanças de estado físico 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual  

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
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 : 16/03/2019 
( 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 1,5 
ao aluno que cumprir todas as atividades de laboratório. 

 

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: 9º ano 
Bimestre: 1º   

Conteúdo:  Filme “Diarios de motocicleta” / biografias / verbos em imperativo negativo.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,0 pontos) – EM DUPLAS 
Trabalho referente ao filme “Diarios de motocicleta”.   
Trabalho 2 (1,5 pontos – EM GRUPOS) 
Produção de biografia – Prêmio Nobel da Paz.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Trabalho – verbos em imperativo negativo. 

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 – 9°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 1º 

Conteúdo:  • Globalização  
• Consumismo e organização do trabalho  

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno 
• Simulado 
• Avaliação escrita 

 
• Elaboração de relatório sobre vídeos acerca da Glob alização.  

 
O relatório deve analisar o criticamente os vídeos, levantando as 
problemáticas evidenciadas.  
 

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 de acordo com a crítica exposta nos vídeos.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 15 
• 50 
• 25 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega do 
relatório dos vídeos: 15/3.  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º   

Conteúdo: - O imperialismo norte-americano. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 01: 
- Cozinha (grupo). 
Os alunos devem preparar receitas típicas norte americanas como: panquecas, mac in cheese e 
waffle.   

Critérios de 
Avaliação: 

- Organização. 
- Relacionamento com o grupo. 

Valor da 
atividade: 

 
- 0, 5 pontos. 

Entrega: Ver data disponível da cozinha 
para reserva. Porém, a atividade 
será realizada numa quinta-feira 
por ser duas aulas. 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º  

Conteúdo: - Primeira Guerra Mundial; 
- Revolução Russa. 
- O Brasil no início do século XX. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 02: 
 Seminário: Os alunos devem trabalhar em grupo, no primeiro momento farão uma pesquisa 
preliminar ao tema distribuído a cada equipe e irão selecionar as principais informações de cada 
tema e posteriormente apresentar. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1, 0 pontos. 

Entrega: 21/03 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º  

Conteúdo: - Brasil: nasce uma República em 1889; 
- República Oligárquica; 
- Guerra no campo: Canudos e Contestado; 
- Reformas urbanas e a revolta da vacina; 
- Urbanização e os operários; 
- Revolta da Chibata; 
- Primeira Guerra Mundial; 
- O Brasil na Primeira Guerra Mundial; 
- Revolução Russa; 
- O totalitarismo em ascensão; 
- O fascismo italiano; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 03: 
 Atividade escrita e individual. Os alunos devem responder questões referentes ao conteúdo 
abordado deste bimestre. Podem utilizar material para consulta (caderno e livro). 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 26/03 
 

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



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 1º  

Conteúdo: - Brasil: nasce uma República em 1889; 
- República Oligárquica; 
- Guerra no campo: Canudos e Contestado; 
- Reformas urbanas e a revolta da vacina; 
- Urbanização e os operários; 
- Revolta da Chibata; 
- Primeira Guerra Mundial; 
- O Brasil na Primeira Guerra Mundial; 
- Revolução Russa; 
- O totalitarismo em ascensão; 
- O fascismo italiano; 

Descrição da 
atividade: 

 
Atividade 04: 
 Exercícios do livro e do caderno. 
- Para organizar as ideias (pág. 38) n° 3 ao 7. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 38) n° 1 ao 2. 
- Para organizar as ideias (pág. 69) n° 1, 2, 4, 5,6,7,9,10, 11 e 12. 
- Teste seus conhecimentos (pág. 70) n° 1 ao 2. 
 
 
 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 
 
 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: Vistos diários em sala. 
 
 

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



 

 

Mapa para Trabalhos  – 9º 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. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data 

Data: 19/02/2019 
 

(   ) 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 de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Introdução a Filosofia  Ano:       9º                    
Bimestre: 1º   

Conteúdo:   
Filosofia Contemporânea. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Realização de pesquisa sobre a Ética contemporânea: temas e polêmicas 

(Pesquisa em sala de aula). 
• Participação no debate referente à pesquisa. 
• 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: 

• 2,0 
• 1,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega:  20/03 
27/03 
 
Vistos serão diários. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º             

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Trabalho 1: Entrevista 

Trabalho 2: Leitura e Interpretação de Textos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

TRABALHO 1  
Exposição Fotográfica: Jovem e a Tecnologia  
 
TRABALHO 2 
Atividade de Interpretação de Textos. 
 
TRABALHO 3 
Atividades realizadas em sala. Caderno. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

TRABALHO 1  
Os alunos, divididos em grupos, realizarão pesquisa referente à 
relação jovem x tecnologia ao longo das décadas. Deverão 
apresentar 3 fotografias tiradas por eles que exemplifiquem essa 
relação. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1,5 pontos 
Trabalho 2: 1,0 ponto 
Trabalho 3: 1,0 ponto 
 

Entrega: Trabalho 1: 
04/04/2019 
 
Trabalho 2: será 
marcado com os 
alunos em sala. 

TRABALHOS 1:  
(x) Trabalho feito em casa. 
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
DEMAIS TRABALHOS  serão realizados 
em sala de aula. 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 9°   Ensino Fundamental                                                               

Bimestre: 1° 
 
 

Conteúdo: Potências e Notação Científica 
 
 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolver os exercícios da página 5 e 6 do Caderno de Atividades.  
 
Pode ser resolvido no próprio material. 
 
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 : 08 / 04 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 


