
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo:  
- Literatura de Cordel. 

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: 9º                             
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Desenho: retrato e caricatura. Artista Carla Caffé. Técnica de scraperboard. 
Desenho com nanquim a ponta seca. Arte contemporânea. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1:  Atividades no caderno de arte e atividades impressas. 
Atividade 2: Caricatura a ponta seca.  
Atividade 3: Desenho em scraperboard a partir de registro em caderno de viagem.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1:  Coerência nas ideias, cuidado na organização do caderno.  
Atividade 2:  Elaboração estética, respeitando a proposta prática.  
Atividade 3: Acabamento estético e organização do espaço de trabalho e limpeza 
dos materiais. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 9°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 2º 

Conteúdo:  • Europa  

Descrição de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno 
• Simulado 
• Avaliação escrita 
• Seminário: Irá ocorrer em grupos, cada grupo irá apresentar as características 

culturais de um país Europeu, os grupos serão pré definidos em sala. A montagem 
do seminário irá ocorrer durante as aulas no colégio. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  
O seminário será avaliado a partir da participação e cooperação com a equipe, argüição do 
tema e apresentação.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 15 
• 50 
• 25 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o seminário: 
31/05.  

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º             

Bimestre: 1º 
Conteúdo: 1) Interpretação de Textos 

2) Simulado 
3) Feira Literária - Cordel 
 

Descrição 
da 
atividade: 

1) O trabalho de interpretação de textos será realizado em sala de 
aula e disponibilizará textos de diferentes gêneros para que os 
alunos leiam, analisem, interpretem. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Correta análise e interpretação conforme o texto. 
 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 2,0 pontos 
Trabalho 2: 1,5 ponto 
Trabalho 3: 1,5 ponto 
 

Entrega: A marcar. TRABALHOS 1:  
(  ) Trabalho feito em casa. 
( x) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
DEMAIS TRABALHOS  serão realizados 
em sala de aula. 

 

 

Obs. O restante da nota será obtido por meio do: 

1) Simulado = 2,0 

2) Feira Literária = 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 9°   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: 9°   Ensino Fundamental                                               

Bimestre: 2° 
 
 

Conteúdo: Equações de 2° Grau 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolver os exercícios das páginas 15 até 17, e também de 24 
até 26, do Caderno de Atividades.  
 
Pode ser resolvido no próprio material. 
 
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 : 24 / 06 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 



Mapa para Trabalhos – 9º Ano / Trabalho I  
Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Daily routine 
Descrição 

da 
atividade: 

Os alunos terão que produzir um vídeo relatando a rotina diária de 
cada um em inglês. No entanto, será realizado em sala de aula 
um roteiro para que seja seguido. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Clareza da apresentação; 
• Pronúncia; 
• Uso adequado da linguagem; 
• Organização da apresentação. 
 
 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Provável 
Data 

Data: 07/06/2019 
 

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

OBS: 

Além do trabalho oral serão atribuídos 0,5 pontos para todas as 
atividades de Reading and Writing realizadas em sala de aula. 
 
 

 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano / Trabalho II  
Disciplina: Inglês Ano:  2019                    Bimestre: 2º 
Conteúdo: Simple past- Uso do verbo auxiliar Did. Forma interrogativa- 

Interview 

Descrição 
da 

atividade: 

 
Os alunos deverão utilizar o verbo auxiliar Did para realizar 
perguntas em inglês sobre ações que os colegas tenham 
executado anteriormente. No entanto, o aluno deverá escrever na 
folha entregue pela professora, o nome de quem realizou 
determinada ação. Porém não será permitido repetir o nome do 
colega. Em seguida, os alunos terão que transformar as frases 
para forma negativa. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

• Listening and speaking 
• Pratica da oralidade 
• Participação na execução da atividade 
• Uso do verbo auxiliar Did. 
 

 
 

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data 

Data: 31/05/2019 
( x ) Presencial  
(  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 
Serão disponibilizados 0,5 pontos para às atividades realizadas no 
caderno. 
 

 

 

 



Mapa para Trabalhos –  9ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 2º  
Conteúdo:  Importância e aprendendo a calcular o IMC e Esporte: Voleibol. 
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, 
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:       9º                    
Bimestre: 2º   

Conteúdo:   
Filosofia Contemporânea. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Pesquisa sobre as formas de política na história 
• Pesquisa sobre a Política em épocas de totalitarismos. 
• 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: 

• 2,0 
• 1,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega:  • 29/05 
• 05/06 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina: Ciências Ano:2019                      Bimestre: 2º 
Conteúdo: Ligações Químicas 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas;  
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Provável 
Data 

Data : 24/05/2019 
( 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 – 9º Ano 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                         
Bimestre : 2º 

Conteúdo:  Características e curiosidades – esportes / como dar informações 
de lugares / bebida típica argentina – mate. 

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 pontos – duplas) Produção de infográficos – esportes; 
• (0,5 ponto – duplas) Produção de diálogos – pedir e dar 

informações de lugares;  
• (1,0 pontos - individual) - Prova referente ao livreto 

“Matemos”;  
• (1,0 ponto – grupos) Exposição – bebida típica argentina 

el mate .  
 

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 Data: 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


