
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 3º                              
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Arte renascentista; instalação; arte cinética; arte e o tempo; arte cubista; arte 
medieval.   

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1 Apresentação de obra de arte que reflete a presença do tempo e infinito.  
Atividade 2: Criação e exposição de instalação viva. 
Atividade 3: Produção de letra capitular com iluminura 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Escolha de produção cultural que retrate o tempo e o infinito na arte. 
Atividade 2: Participação individual no grupo para o desenvolvimento do projeto.  
Atividade 3: Acabamento estético das iluminuras.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 5 
Atividade 2: 15 
Atividade 3: 10 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Biologia Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Genética 

Descrição 
da 

atividade: 

• Atividade 1 : Feira literária. 
• Atividade 2 : (Em grupo) Avaliação; 
• Atividade 3 : Show da genética. 

 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

• Atividade 2:  Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas; 

• Atividade 3 : Participação e interação durante a atividade 
experimental. 
 

Valor da 
atividade: 

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

Provável 
Data 

Data :  
Atividade 1: 10/06 
Atividade 2: 13/06 
Atividade 3: 20/06 

 

(   ) 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: Corrente elétrica, resistores e geradores elétricos 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento envolvendo a Primeira Lei de OHM – 1,0 
Experimento sobre geradores e força eletromotriz – 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 – 3°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  • Globalização 
• Cultura de massa 
• Blocos econômicos  

Descrição de 
atividades: 

 
 
Debate – Os alunos irão realizar um debate sobre a Globalização, a moda e a 
cultura de massa. O debate será feito em sala de aula com orientação docente e 
envolvimento de todos os alunos.  
Postura e participação nas aulas.   
Simulado 
Avaliação escrita   

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
No debate será avaliado a participação, argumentação, exposição de ideias críticas e bem 
formuladas, perguntas realizadas e cooperação com debate.  

Valor da 
atividade: 

• 20 
• 10 
• 20 
• 50 

Entrega:  Previsão para o debate 30/05.  (  ) Em casa. 
(x) Trabalho feito em sala de aula         



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Gramática Ano: 3ª Série EM                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: * Oração Subordinada Adverbial 

* Oração Coordenada Sindética 
Descrição 
da 
atividade: 

Criação de uma Campanha Comunitária. Os alunos, em duplas ou 
trios, deverão criar uma campanha comunitária na qual deverão 
fazer uso de orações subordinadas adverbiais e/ou orações 
coordenadas sindéticas. 
O trabalho deverá ser entregue em tamanho A4. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Adequação do gênero proposto. 
Utilização correta das orações. 
Formatação da página (margem, tamanho das letras, imagem, 
assinatura do anunciante) 
Cumprimento do prazo 

Valor da 
atividade: 

1,5 
 

Entrega: 06/06 (   ) Presencial  
(x ) Trabalho feito em casa        
(  ) Online 

 

O restante da nota será composto por: 

Feira literária = 1,5 

Simulado = 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 3°  Ensino Médio                                

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Áreas de Figuras Planas 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenvolvimento de atividades sobre áreas  

Critérios 
de 
Avaliação: 

Iniciativa, participação e resolução correta das atividades 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Atividades 
desenvolvidas no 
decorrer das aulas. 

(x) Presencial  
(  ) Trabalho feito em casa         
(  ) Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 3°  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 – 3º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Literatura Inglesa 

Descrição 
da 

atividade: 

Os alunos serão separados em grupos e realizarão um seminário 
sobre Shakespeare e algumas de suas obras. Romeu e Julieta, 
Hamlet, Otelo, A megera domada, Macbeth, Rei Lear e O 
mercador de Veneza. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

1,0 

Provável 
Data 

Data: 12/06/2019 
 

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

OBS: 
 
Foram avaliados 2,0 pontos referente à feira das profissões do 
Colégio Guairacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mapa para Trabalhos – 3ºano  

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  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:       3º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Filosofia Contemporânea 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um mapa conceitual sobre as diferentes concepções de 

Estado e Política ao longo da História. 
• 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 
• 1,0 

Entrega:  • 25/05 e 04/06 
Vistos diários durante as 
aulas 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  História  Ano:       3º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Primeira Guerra e Segunda Guerra 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Cada grupo deverá realizar um painel  mostrando a fases, cenas e 

propagandas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. 
• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Organização do caderno. 

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:   
27/0, 03 e 10/06 
 
Vistos serão diários. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       3º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Mudança e sociedade nos sociólogos clássicos 

Descrição 
da 
atividade: 

• Cada grupo deverá elaborar um mapa conceitual sobre as principais 
concepções de mudanças nos clássicos da sociologia.  

• 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 
• 04/06 
• Vistos diários durante 

as aulas. 
 

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



Mapa para Trabalhos – 3º Ano  
Disciplina: Química Ano:2019                     Bimestre: 2º 
Conteúdo: Classificação e nomenclatura de funções Nitrogenadas.  
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos de Química Orgânica. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 
Participação e interação durante a atividade experimental; 
 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Provável 
Data 

21/05/2019 
 

( x) Presencial  
(  ) Atividade desenvolvida em laboratório 
(  ) 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 – 3ª Série 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                        
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  
Produção de folheto informativo: animais / estruturas referentes à 
consulta medida / presente do subjuntivo.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – dupla) – produção de folheto informativo p. 
268;  

• (1,0 ponto – duplas) partes do corpo humano – verbos 
doler e sentir: diálogo referente à consulta médica;  

• (1,0 ponto – individual) presente de subjuntivo – expressar 
desejos.  

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.  

 



 


