
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 2º                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Impressionismo e Fauvismo; Arte de vanguarda: Cubismo, Dadaísmo, Futurismo.  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Criação e exposição de um Ready-made dadaísta.  
Atividade 2: Desenho com post-its.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1:  participação e organização do grupo na produção do ready-made.  
Atividade 2: participação no grupo e acabamento estético do trabalho.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 15 
Atividade 2: 15 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Biologia Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Reino Plantae 

Descrição 
da 

atividade: 

• Atividade 1 : Feira Literária; 
• Atividade 2 : (Em grupo) Exsicata - Herbário; 
• Atividade 3 : Atividades realizadas em sala de aula e 

laboratório.  
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

• Atividade 2:  Organização coerente no que se refere à 
produção do herbário. 

• Atividade 3 : Participação e interação / resolução de 
exercícios durante as aulas.  
 

Valor da 
atividade: 

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

Provável 
Data 

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

Atividade 3: durante 
todas as aulas. 

 

(   ) 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: Fluxo de calor, processos de transmissão de calor, transformações gasosas e 
termodinâmica 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para verificar as formas de transmissão de calor –1,5 
Experimento de Boyle Mariotte – 1,5 
 

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 – 2°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  • Demografia  
• Revolução verde. 

Descrição de 
atividades: 

• Apresentação de Seminário – A apresentação irá ocorrer em grupos de 5 alunos 
definidos pelo professor, e os alunos irão realizar uma apresentação/discussão 
sobre a revolução verde. A atividade será realizada em sala e orientada pelo 
professor.  
 

• Participação nas aulas  
• Simulado  
• Avaliação escrita  

 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
Na apresentação do seminário será avaliado a cooperação com o grupo, a participação na 
pesquisa em sala, a apresentação individual, a argumentação, e a atenção na 
apresentação dos outros grupos.  
 

Valor da 
atividade: 

• 20 Seminário 
• 10 Postura e participação em sala 
• 20 Simulado 
• 50 Avaliação escrita 

Entrega:  Previsão para apresentação de 
seminário: 13/06.  

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



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 2ª Série EM                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: 1) Interjeição 

 
Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos, em duplas ou trios, deverão elaborar um trabalho 
manuscrito explicando com suas palavras o que é interjeição, 
além de classificá-las conforme seus valores semânticos. 
 
Após a elaboração do trabalho, os alunos deverão criar uma 
história de quadrinhos na internet ou a mão, na qual utilizam a 
classe gramatical. A história em quadrinhos deverá ter no mínimo 
8 quadrinhos e a interjeição deverá estar inserida na história. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Adequação ao que foi solicitado. Coesão e coerência da história 
em quadrinhos. 
Cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 06/06 
 

Trabalho 1 será realizado em casa. 

 

O restante da nota será composto por: 

• 1,5 = Feira Literária 

• 2,0 = Simulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 2°  Ensino Médio                                

Bimestre: 2° 
 

Conteúdo: Razões Trigonométricas 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios sobre razões trigonométricas 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

  
Entrega: 08/05/2019. (  ) Presencial  

( x ) Trabalho feito em casa         
(  ) Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 2°  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 – 2º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo:  

•  Literatura Inglesa Willian Shakespeare. Filme Romeu e 

Julieta.  

 
Descrição 

da 
atividade: 

Os alunos serão organizados em grupos e farão um seminário 
sobre Shakespeare e a obra Romeu e Julieta. Deverão fazer um 
contraste do filme Romeu e Julieta de 1996 com o filme de 2013.   

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Clareza da apresentação; 
• Crítica, argumentos 
• Organização da apresentação. 
 
 

Valor da 
atividade: 1,5 

Provável 
Data 

Data: 13/06/2019 
 

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

OBS:  
 

 

Mapa para Trabalhos – 2º Ano / Trabalho II  
Disciplina: Inglês Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: • Linguistics – stylistics 

 

Descrição 
da 

atividade: 

 
Os alunos deverão organizar a letra da música Someone like you 
da cantora Adele. Será entregue um trecho da letra da música 
para cada aluno. Dessa forma, à medida que a canção for sendo 
executada, cada um 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 
discuta sobre o conteúdo da canção. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Listening 
• Organização da letra da canção 
• Participação na execução da atividade 
• Discussão sobre o conteúdo da canção. 
• Identificação dos verbos no passado. 

 
 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Provável 
Data Data: 13/03/2019 

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

OBS: Serão avaliados 0,5 pontos das atividades em sala. 
 

 



 Mapa para Trabalhos – 2ºano  

Disciplina:  Educação Física  Ano: 2019                        Bimestre: 2º  
   
Conteúdo:    Sedentarismo e suas consequências, Bete ombro ( diferenças entre jogo e 

esporte) Esportes Alternativos. 

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 ( inclusive aula de campo). 
• Caderno: 1.0 
• Trabalhos: 2.0 ( Seminário, 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:       2º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Filosofia Medieval 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um cartaz sobre os principais filósofos da Idade Média 
• Elaboração de uma produção escrita sobre a Ética na Idade Média. 
• 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:  • 29/5 e 06/06 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  História  Ano:       2º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Cidades Históricas – Minas Gerais. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um roteiro em diferentes cidades históricas em Minas Gerais. 

Servirá como um guia para turistas. 
• Cada grupo ficará responsável por uma cidade. 

 

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 
 
Vistos serão diários. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       2º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Formação do Estado e Política brasileira 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma pesquisa sobre a configuração do poder na atualidade 

brasileira. 
• 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:  • 28/05 e 04/06 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Química Ano:2019                 Bimestre: 2º 
Conteúdo: Termoquímica: métodos para determinar a entalpia de reações. 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado do conceito de solubilidade e interpretação de 
gráficos. 
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 : 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 – 2ª Série 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                      
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  
Perífrase verbal IR + A + INFINITO / vocabulário: alimentos / 
pesquisa: culinária países hispano-americanos.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – dupla) Pesquisa: culinária dos países 
hispano-americanos.  

• (1,0 ponto – dupla) produção de receita em espanhol;  
• 1,0 ponto – dupla) diálogos em restaurantes – fazer e 

atender pedidos.  
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.  

 

 


