
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  
-Lendas da Região Norte. 

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:   8º                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Wassily Kandinsky; 

Arte abstrata; 

Textura visual/gráfica; 

Textura tátil; 

Pablo Picasso (biografia e releitura). 

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. 
09/05; 
23/05; 
30/05; 
13/06; 
04/07. 

(  ) 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 5 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: Expressões Algébricas, relações nos triângulos, monômios, polinômios e produto 
notável. 

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: 05/06 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 8°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  • América Latina 
• América Anglo-Saxônica 

Descrição de 
atividades: 

• Conteúdos do caderno  
• Postura e participação nas aulas.  
• Elaboração de relatório sobre filme. O relatório deve abordar os principais temas 

trabalhados no filme. Deverá ser feita uma síntese do filme, elencando as 
problemáticas evidenciadas, a exemplo do preconceito, racismo e desigualdades.  

• Seminário Os seminários serão realizados em grupos, sendo que cada grupo irá 
apresentar as características culturais de um país. Os países e os grupos serão pré 
definidos e a montagem da apresentação será feita no colégio.  

• Avaliação escrita – Irá ocorrer na semana de provas abordando o conteúdo 
bimestral.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos. Também será avaliado o relatório, a análise crítica e a construção 
das ideias associadas ao contexto do conteúdo. O seminário será avaliado a partir do 
comprometimento com a equipe, argüição do tema e inovação na apresentação.  

Valor da 
atividade: 

• Conteúdo caderno 10 
• Participação na aula 10 
• Relatório 10 
• Seminário 20 
• Avaliação 50 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para relatório do 
filme: 07/6.  
Previsão para seminário: 14/06 
OBS: As datas podem sofrer 
alteração.  

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



 

Mapa para Trabalhos –  8ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 2º  
Conteúdo:  Lutas: Manifestações culturais, como, por exemplo a Capoeira: 

Diferenças do lutar e “brigar”. 
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) 
• 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. 
  

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:       8º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Filosofia Moderna. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Realizar uma pesquisa sobre o que é a Política e as formas de política em 

diferentes países. 
• Produção de uma pesquisa sobre os diferentes tipos de governos na história. 
• Organização do caderno e conteúdo 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:  8o Ano                   
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  Feira Literária do Colégio Guairacá. 
 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Literatura e Redação Ano:  8o 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 para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Células 
Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas –  111, 112 / 130, 131, 132/ 151, 152, 
153, 154/  

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Célula animal 
Descrição 
da 
atividade: 

Desenho esquemático sistema digestório humano; circulação 
cardiovascular; leucócitos e funções. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Células tronco 
Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre doação de sangue. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Interação, argumentação e participação durante o debate. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                   

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Alimentação Saudável 
Descrição 
da 
atividade: 

Campanha de alerta sobre fatores de risco de infarto agudo do 
miocárdio IAM 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Sem data prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                 

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Bimestral 
Descrição 
da 
atividade: 

Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação; organização; criatividade; cooperação e colaboração  

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades práticas serão avaliativas – totalizando no 
final de cada bimestre 2,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos – 8º Ano 

Disciplina:  Espanhol Ano :  2019                         
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  Pretérito perfecto compuesto / pontos turísticos hispano-
americanos / Filme Click  – para abordar o tema “Tecnologia e 
vida social”.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos – grupos) Atividades sobre o filme Click ; 
• (0,5 ponto – individual) Atividades – pretérito perfecto 

compuesto;  
• (2,0 pontos – grupos) Pesquisa sobre os pontos turísticos 

hispano-americanos;  
• (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos – 8º Ano  
Disciplina:  Português Ano :   2019                       

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Documentário “Minimalism” / predicativo do objeto e predicado verbo-

nominal / Complemento nominal / Generalização e impessoalização da 
linguagem /  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 pontos - dupla) – questionário sobre o documentário 
“Minimalism”;   

• (2,0 pontos - dupla) predicativo do objeto e predicado 
verbo-nominal; 

• (1,5 pontos - dupla) Complemento nominal 
• (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


