
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Lendas de Guarapuava. 

Descrição da 
atividade: 

 
I Feira Literária – Lendas de Guarapuava. (Grupo) 
 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 10/06 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:   6°                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Simetria e Assimetria; 

Paisagem Sonora; 

Alfredo Volpi (biografia e releitura); 

Pantomima (figurino, maquiagem). 

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. 
02/05; 
16/05; 
30/05; 
13/06. 

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

Observações: Serão realizados trabalhos práticos em sala de aula. Com a utilização do caderno 
de Desenho, bem como  materiais diversos. 
A participação em sala de aula serão avaliados dentro de casa atividade avaliativa,  conforme 
descrito em “conteúdos”, acima. Uma vez que o aluno que participa ativa e efetivamente de todas 
as propostas alcança pontuação total de participação. 
Serão 4 atividades desenvolvidas em sala de aula, totalizando 10.0 pontos da média final. 
 
Professor(a) : _________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 6° ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdos:  Mapas, Escalas e Coordenadas Geográficas. Relevo terrestre.   

Descrição de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas. 

 
• Lista de exercício - Os alunos irão realizar individualmente uma lista de exercícios 

com auxílio docente para entregar. A atividade será realizada durante a aula.   
 

• Jogos sobre relevo – Os alunos irão participar de jogos e brincadeiras que serão 
desenvolvidos em parceria com o curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá. Os 
jogos serão relacionados ao conteúdo do relevo terrestre. A participação irá compor 
parte da nota.  
 

• Avaliação escrita. A avaliação ocorre na semana de provas, contendo todo 
conteúdo trabalho no decorrer do bimestre.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
• 10 caderno; 
• 10 postura em sala; 
• 20 lista de exercício; 
• 10 participação nos jogos; 
• 50 avaliação escrita. 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entre da lista de 
exercício trabalho prático 
10/06. 

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

Bimestre: 2º 
Conteúdo: • Encontros Consonantais e Dígrafos 

• Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato) 
Descrição 
da 
atividade: 

Cada aluno deverá entregar uma pesquisa manuscrita sobre os 
tópicos mencionados no item anterior. 
 
Após a pesquisa, deverá encontrar em revistas/jornais/revistas em 
quadrinhos: 
3 exemplos diferentes de encontros consonantais 
3 exemplos diferentes de dígrafos 
1 exemplo de ditongo 
1 exemplo de tritongo 
1 exemplo de hiato 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Correta classificação dos exemplos. 
Pontualidade na entrega. 
Legibilidade da letra. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 05/06 Atividade individual 
 

Obs. O restante da nota será composto por: 

1,5 – Feira Literária (em grupo) 

2,0 – Atividade em sala de aula: Interpretação de Textos (Individual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               

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  
Disciplina: Matemática Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               

Bimestre: 2° 
 

Conteúdo: Sólidos Geométricos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios sobre Sólidos Geométricos 
 
Exercícios do caderno de atividades, páginas 28 até 30. 
 
Os exercícios podem ser resolvidos no próprio caderno de 
atividades. 
 
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 : 14 / 06 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 



Mapa para Trabalhos – 6ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 2º  
Conteúdo:  O movimento humano e o coração: batimentos cardíacos e Resgatar 

brincadeiras antigas ( anos 80 e 90). 
Descrição da 
atividade:   

• Participação;  
• Atividades no caderno (individual);  
• Trabalhos (individual e em grupos);  
• Criação de brinquedos com materiais recicláveis. 

  

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, 
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. O 
aluno será avisado com antecedência. 
  

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, 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:  
 

 
Introdução a Filosofia 

Ano:       6º Ano   
 
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Filósofos pré-socráticos 

Descrição 
da 
atividade: 

• Elaboração de um cartaz e um pequeno texto sobre os diferentes filósofos 
pré-socráticos. 

• Elaboração de uma produção escrita sobre o que é Ética e sua importância 
no cotidiano. 

• Organização do caderno e conteúdos 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:  • 28/05 
• 04/06. 
• Visto ao final de cada 

aula. 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Inglês Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Feira Literária 

Descrição 
da 
atividade: 

Feira Literária do Colégio Guairacá. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; participação e apresentação. 

Valor da 
atividade: 

1,5 ponto. 

Entrega:  10/06/19 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Literatura e Redação Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Feira Literária 

Descrição 
da 
atividade: 

Feira Literária do Colégio Guairacá. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; participação e apresentação. 

Valor da 
atividade: 

1,5 ponto. 

Entrega:  10/06/19 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Recursos Naturais do Planeta Terra 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 99; 100. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º            
Bimestre: 2º 

Conteúdo: Recursos Naturais do Planeta Terra 

Descrição 

da 

atividade: 

Fórum de debate sobre impactos ambientais  

Critérios de 

Avaliação: 

Participação e argumentação durante o debate 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no final 

de cada bimestre 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  

( x  ) Trabalho feito em sala de aula         

(  ) Online 

 

 

 

 



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Página 108 – Elaborar uma história em quadrinhos. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Criatividade e Conteúdo. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 118; 119 e 120 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

 

 

 



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 116 e 117 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O uso do solo 

Descrição 

da 

atividade: 

Fórum de debate – em grupo – pág. 126 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência, cooperação e colaboração. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

 

 

 



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 128 e 129. 
Exercícios páginas 141 a 143 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: A poluição do solo e o ser humano 

 Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 153 e 154 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

 

 

 



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 164. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 3,0 pontos no 

final de cada bimestre 

Entrega: Atividade desenvolvida 
ao decorrer do 
planejamento 

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

 

Mapa para Trabalhos – 6º Ano  
Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Estabelecimentos comerciais / Uso de Hay x Tiene / Uso de muy 

x mucho / meios de transportes / materiais escolares / artigos 
definidos e indefinidos.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos - grupo) Estabelecimentos comerciais – 
vocabulários;  

• (1,0 pontos - dupla) Atividades: uso de muy y mucho; 
• (1,5 pontos - dupla) Artigos definidos e indefinidos;  
• (0,5 ponto - individual) Atividades – revisão para a prova; 
• (0,5 ponto - individual) Caderno.  

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.  

 


