
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  
- Escritoras Brasileiras. 

Descrição da 
atividade: 

 
 
- I Feira Literária. (Grupo) 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega:  
10/06 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 1º                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Arte barroca; pintura de natureza morta; Arte egípcia, Arte Greco-romana  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Criação de uma pintura óleo sobre tela de natureza morta.  
Atividade 2: Exposição das pinturas.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: organização dos materiais, limpeza do ambiente. Dedicação na 
produção da pintura. Respeito aos trabalhos dos colegas e à produção própria.  

Atividade 2: participação na realização das atividades designadas ao grupo.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 20 

Atividade 2: 10 

 

Entrega: Atividade desenvolvida no 
decorrer das aulas 

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



Mapa para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Biologia Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Bioquímica celular (substâncias orgânicas) e Citologia 

Descrição 
da 

atividade: 

• Atividade 1 : Feira literária.  
• Atividade 2 : Atividades desenvolvidas em sala de aula e 

laboratório.  
• Atividade 3 : (Em grupo) Prova prática. 

 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Atividade 1 : Organização do trabalho, enquadramento do 
tema; Participação. 

• Atividade 2:  Organização coerente no que se refere à 
produção dos trabalhos e participação  durante as aulas.  

• Atividade 3 : Resolução e elaboração das respostas 
referente a prova.  
 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1:  1.5  
Atividade 2:  0.5 
Atividade 3:  1.0 

Provável 
Data 

Data :  
Atividade 1: 10/06 
Atividade 2: 27/06 
Atividade 3: 06/06 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Observação:  Relatórios entregues após a data limite (uma semana após a realização do 
experimento) receberão nota inferior à nota máxima. 
Também será atribuída uma nota de 1,5 ao aluno que realizar todas as atividades referentes a 
Feira Literária, a qual abrange todos os alunos do colégio.     
Professor : Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física 
Ano: 2019                         
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Grandezas vetoriais, movimento circular uniforme, queda de corpos, 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para definir a influência das variáveis das funções horárias de um 
MCU – 0,5 
Experimento para determinar a Força Centrípeta de um corpo em MCU  – 0,5 
Experimento para determinar a aceleração da gravidade através da queda livre  – 
0,5 

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: 1,5 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 1°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  • Escala e Coordenadas Geográficas; 
• Relevo terrestre.   

Descrição de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas.  

 
• Lista de exercício . Os alunos irão individualmente realizar uma lista de exercício 

em sala com auxílio docente.  
 

• Simulado 
 

• Avaliação escrita 
 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

• 10 caderno 
• 10 participação nas aulas.  
• 10 lista de exercícios 
• 20 simulado 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para lista de exercício 
30/05.  

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 1ª Série EM                        

Bimestre: 1º 
Conteúdo: Trabalho 1: Semântica 

 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1: em dupla/trio  
Semântica 
Pesquisar os seguintes conceitos e exemplificar: 

• Semântica 
• Sinônimo 
• Antônimo 
• Campo Semântico 
• Hipônimo e Hiperônimo 
• Polissemia 

 
Encontrar em propagandas ou textos jornalísticos ao menos três 
exemplos diferentes. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Trabalho  1: 
Correta conceituação e exemplificação. 
Correta classificação. 
O trabalho deverá ser entregue manuscrito. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1,5 

Entrega: Trabalho 1: 07/06 
 
 

O trabalho será realizado em casa. 

 

Obs. O restante da nota será obtido por meio do: 

1) Simulado = 2,0 

2) Feira Literária = 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 1° Ensino Médio                                  

Bimestre: 2° 
 

Conteúdo:  
Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração de gráficos utilizando o software Geogebra 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Utilização e elaboração correta dos gráficos  

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : No decorrer 
das aulas do 2° 
bimestre 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 1°   Ensino Médio                                                               

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Feira Literária 
Descrição 
da 
atividade: 

Organização e Participação na Feira Literária conforme orientação 
do professor responsável pela turma. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e Participação na Feira Literária conforme orientação 
do professor responsável pela turma. 

Valor da 
atividade: 

1,5 – individual 

Entrega: Data : 10 / 06 / 2019 (  ) Trabalho feito em casa          
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 



Mapa para Trabalhos – 1º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Cooking.(Recipe) 
Descrição 

da 
atividade: 

Os alunos serão separados em grupos e deverão escolher uma 
receita culinária e preparar o alimento para turma. Dessa forma, 
será utilizada a cozinha do colégio. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

2,0 

Provável 
Data 

Data: 20/02/2019 
 

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

OBS:  
 

 

Mapa para Trabalhos – 1º Ano / Trabalho II  
Disciplina: Inglês Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Simple present. 

Descrição 
da 

atividade: 

Os alunos deverão organizar a letra da música Perfect do cantor  
Ed Sheeran. Será entregue um trecho da letra da música para 
cada um. Dessa forma, à medida que a canção for sendo 
executada, cada aluno deverá colar a sua parte em um pedaço de 
papel Kraft , de acordo com a ordem da letra. Em seguida, a 
turma será separada em três grupos e será solicitado que cada 
grupo retire da canção duas frases afirmativas, duas interrogativas 
e uma negativa.  

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Listening 
• Organização com a letra da canção 
• Participação na execução da atividade 

 
 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Provável 
Data Data: 12/06/2019 

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

OBS:  
 

 

 

 

 

 

 



 Mapa para Trabalhos – 1ºano  

Disciplina:  Educação Física  Ano: 2019                Bimestre: 2º  
Conteúdo:  O Sedentarismo e suas consequências e Jogos e brincadeiras: Bete ombro 

( diferenças entre jogo e esporte). 
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 (Seminário e Criação/adaptação de materiais). 
• Avaliação teórica: 5.0 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento, 
sendo responsabilidade do 
aluno anotar em seu caderno 
as datas estabelecidas pela 
professora. 

  
( 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, ou seja, aula de campo, 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:  Filosofia  Ano:       1º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Filosofia e as formas d ever o mundo.. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• A sala será dividida pequenos grupos. Elaboração de mapas conceituais sobre a 

Ciência na concepção de Aristóteles Platão e Sócrates.  
• Elaboração de um painel sobre as diferentes formas de pensar e ver o mundo. 
• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

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:  • 27/05 
• 03/06 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       1º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  As relações do indivíduo com a Sociedade 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um mapa conceitual sobre as diferentes concepções de 

sociedade e indivíduo nos principais pensadores do século XIX e XX. 
• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

 

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:  • 27/05 e 03/06 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



Mapa para Trabalhos 1º Ano  
Disciplina: Química Ano: 2019                  Bimestre: 2º 
Conteúdo: Distribuição eletrônica e Números quânticos.  
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: 

1,5 

Provável 
Data 

Data : 21/05/2019 
( x ) Presencial  
(  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 
Durante o bimestre será realizado uma avaliação imediata em 
sala de aula valendo 1,5 e será avaliado também 1,5 referente a 
Feira Literária. 

 

Mapa para Trabalhos – 1º Série 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  Estruturas comunicacionais para pedir e dar informações / 
estabelecimentos comerciais / partes da casa / classificados.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – dupla) diálogo: pedir e dar informação de 
lugares;  

• (1,0 ponto – dupla) diálogo: compra e venda de imóveis;  
• (1,0 ponto – individual) produção de classificado – venda e 

aluguel de imóveis.  
Critérios 

de 
Avaliação:  

Uso adequado das estruturas gramaticais trabalhadas, capricho, 
dedicação e seriedade no desenvolvimento de todas as 
atividades propostas durante o bimestre. . 

Valor da 
atividade: 

Descrito acima 

Provável 
Data 

Durante o 2º 
bimestre 

(   ) Presencial  

( x ) Trabalhos feitos em sala de aula.          

(  ) Online 

OBS: 
Todos os trabalhos serão realizados em sala de aula. Caso o 
aluno leve para casa como tarefa, será por não ter terminado 
durante o tempo de aula.  

 

 

 



 

 


