
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo: - Formação das monarquias absolutistas europeias; 
- Renascimento; 
- A expansão marítima europeia; 
 

Descrição da 
atividade: 

 
- Conteúdo bimestral, registrado no caderno. 
- Exercícios do livro e caderno. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 0,5 pontos. 

Entrega:  
Vistos diários em sala. 
 

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



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:   7°                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Linha: a antessala da Arte; 

Instrumentos Musicais Orquestra; 

Pedro e o Lobo; 

Carmen Miranda (biografia e pesquisa); 

Exposição. 

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. 
14/05; 
21/05; 
04/06; 
11/06. 

(  ) 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) : _________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Observações:  Durante o bimestre serão realizadas 2 avaliações imediatas em sala de aula 
valendo 0,5 cada, assim que o conteúdo abordado for concluído, sendo que a mesma se dá com 
o auxílio do caderno de modo que é de responsabilidade do aluno manter seu caderno em dia e 
devidamente organizado.  
Ao final do bimestre será atribuído 1,0 ao aluno que apresentar uma adequada estrutura e 
organização do caderno. 
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: Matemática 
Ano: 2019                        
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Sólidos geométricos, números racionais, expressões algébricas, equações de 1º 
grau e inequações de 1º grau 

Descrição 
da 

atividade: 
Trabalho individual com consulta ao caderno 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 1,5 

Entrega: 04/06 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 7° ANO  

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  Relevo e Hidrografia do Brasil.   

Descrição de 
atividades: 

• Conteúdos do caderno  
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Feira literária  A feira será realizada com conjunto com outras disciplinas, sendo um 
evento promovido pelo Colégio Guairacá que tem envolvimento de todas as turmas 
e alunos. O tema do 7° ano será Lendas do Sul do Brasil. A avaliação dessa 
atividade decorre da participação e comprometimento de cada aluno.   
 

• Debate em sala O debate será realizado em sala. Os alunos irão discutir sobre os 
diferentes perfis de relevo no território brasileiro e realizar uma breve apresentação 
para turma. A apresentação terá auxílio docente. Será avaliado a argüição sobre o 
tema. 

 
• Avaliação escrita A avaliação irá acontecer na semana de provas abordando todos 

os conteúdos trabalhados ao longo do bimestre.  
Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

• 10 caderno; 
• 10 participação nas aulas;  
• 15 feira literária; 
• 15 debate em sala; 
• 50 avaliação escrita. 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o debate em 
sala: final de maio.  

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



Mapa para Trabalhos – 7ºano  

Disciplina:  Educação Física  Ano: 2019                 Bimestre: 2º 

Conteúdo:  O movimento humano e o coração: batimentos cardíacos e o Movimentar-se no 
Atletismo: Conhecendo as modalidades. 

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. 

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, ou seja, 
aula de campo 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:  Introdução a Filosofia  Ano:       7º                        
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Filosofia Medieval 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração slides sobre os principais filósofos da Idade Média (seminário) 
• Elaboração de uma produção escrita sobre a Ética na Idade Média. 
• Organização do caderno e conteúdo da disciplina.  
• Atividades (exercícios) no caderno 

Crité rios 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:  Inglês Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Feira Literária do Colégio Guairacá. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisa cultural: costumes, comidas, lugares turísticos, bandeira e datas 
importantes de países de língua inglesa.  

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; participação e apresentação. 

Valor da 
atividade: 

1,5 ponto. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Literatura e Redação Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Feira Literária 

Descrição 
da 
atividade: 

Adequação à proposta; participação e apresentação. 

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:  Língua Portuguesa Ano:  7o 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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Origem e  evolução dos seres vivos 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios páginas 108 e 109. 

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: 7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Diversidade , evolução e classificação dos seres vivos 

Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 121 e 122 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os vírus 

Descrição 

da 

atividade: 

Pesquisa sobre a importância das vacinas. Atuais campanhas. Calendário 
de vacinação infantil. Como as vacinas são produzidas. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Atualidade das informações. Elaboração e participação na pesquisa. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os vírus 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 144 a 146. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os procariontes 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios páginas. 159 e 160 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os protozoários 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 173 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Fungos 

Descrição 

da 

atividade: 

Produção de uma cultura caseira de fungos para posterior observação 
em laboratório. Ver orientações da professora. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Participação na aula prática juntamente com sua cultura 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os fungos 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 182. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Conteúdos do 2ª bimestre 

Descrição 

da 

atividade: 

Elaboração de um mapa conceitual para cada ser vivo estudado durante 
o segundo bimestre.  

Critérios 

de 

Avaliação: 

Criatividade e coerência. 

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 7º ano 

Disciplina:  Espanhol Ano : 2019                                
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  Estações do ano / verbo gustar / alimentos – vocabulário / 
pronomes demonstrativos. 

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos – individual) Produção de caligramas – 
estações do ano; 

• (1,0 pontos – individual) Atividades – verbo gustar;  
• (1,5 pontos – dupla) Produção de uma propaganda de 

alimentos; 
• (0,5 – 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.  

 


