
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - O mundo grego; 
- O mundo romano. 
- Idade Média. 
- Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Avaliação (verificação imediata), sem consulta e individual. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1.5 pontos. 

Entrega:  
27/08 
 

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



 

 

 
Mapa para Trabalhos 1º Ano 

Disciplina: Química Ano: 2019                    Bimestre: 3º 

Conteúdo: Geometria molecular 

Descrição 
da atividade: 

Confeccionar modelos de compostos que apresentem diferentes geometrias 
moleculares utilizando gomas e palito de dente. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Será avaliado o uso adequado dos conceitos estudados em sala e a 
organização dos modelos propostos.  

Valor da 
atividade: 1,0 

Provável 
Data Data : 06/08/2019 

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

OBS: 
Os materiais utilizados, são de responsabilidade do aluno.  

 

 

 



 

 

 

Mapa para Trabalhos 1º Ano  

Disciplina: Química Ano: 2019                    Bimestre: 3º 

Conteúdo: Funções inorgânicas 

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: 1,0 

Provável 
Data Data : 03/09/2019 

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

OBS: 

Ao final do bimestre será atribuído 1,0 ao aluno que apresentar uma adequada 
estrutura e organização dos exercícios e conteúdos realizados no caderno. 



Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 1° Ensino Médio                                  
Bimestre: 3° 
 

Conteúdo: Função Modular 
 

Descrição 
da atividade: 

 
Elaboração de gráficos utilizando o software Geogebra 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Utilização do software e e elaboração correta dos gráficos  

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : No decorrer das 
aulas do 3° bimestre 

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

 

 

 



Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 1° Ensino Médio                                  
Bimestre: 3° 
 

Conteúdo: Função Exponencial 

Descrição 
da atividade: 

 
Elaborar o jogo “Torre de Hanoi” e aplica-lo utilizando as regras de potenciação.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Utilização correta do jogo “Torre de Hanoi” . 
Participação na atividade  

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : No decorrer das 
aulas do 3° bimestre 

(  ) 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. 
Professor: Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física 
Ano: 2019                         
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Queda de corpos, dinâmica, trabalho e potência. 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para determinar a aceleração da gravidade através da queda livre  – 
1,0 
Experimento para determinar a aceleração de corpos em uma máquina de Atwood. 
– 1,0 
Experimento para determinar o coeficiente de atrito estático de um corpo – 1,0 
 

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: 3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 1°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  • Dinâmica externa do relevo 
• Dinâmica das águas, reservatórios e escoamento superficial  
• Dinâmica climática  

Descrição de 
atividades: 

 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Trabalho prático – seminário . Será realizado um seminário em grupos, organizado 
pelo docente. Os temas irão envolver dinâmica das águas e do clima. Os temas 
serão divididos e a discussão e apresentação irão ocorrer nas aulas.  
 

• Simulado 
 

• Avaliação escrita 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  
Também será avaliado o seminário sobre dinâmica das águas e dinâmica climática. Os 
temas serão divididos entre os grupos e os critérios avaliativos serão: cooperação com o 
grupo, argumentação e arguição sobre o tema proposto, análise e criatividade na 
apresentação.  

Valor da 
atividade: 

 
• 10 participação nas aulas 
• 20 trabalho 
• 20 simulado 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para seminário 22/08.  

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



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa - Gramática Ano: 1º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: Acentuação 
Descrição da 
atividade: 

Acentuação – Descrever as regras de acentuação 
 
Após a descrição, escolher em propagandas 3 palavras que representem regras 
distintas e verificar se elas são acentuadas de modo correto, explicando. 

Critérios de 
Avaliação: 

Pesquisa adequada. 
Pontualidade. 
Análise correta das palavras. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 06/09 Atividade em dupla. 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 1º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: • Interpretação de textos 
Descrição da 
atividade: 

Após leitura de textos de diferentes gêneros, o aluno responderá às questões 
referentes aos mesmos a fim de verificar sua compreensão acerca do que foi lido. 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade objetiva 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 06/09 Atividade individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa para Trabalhos – 1º Série 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       
Bimestre : 3º 

Conteúdo:  O tempo. Estruturas para perguntar e responder as horas. Os 
dias da semana. Verbos para falar da rotina diária.   

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – dupla) diálogo: perguntar e responder as 
horas;   

• (1,5 ponto – grupo) O conceito de tempo em diferentes 
culturas – EXPOSIÇÃO.   

• (0,5 ponto – individual) produção escrita: mi rutina.   
Critérios 

de 
Avaliação:  

Serão avaliados o autoconhecimento, o foco, a responsabilidade, 
a comunicação, a colaboração, o capricho.  

Valor da 
atividade: 

Descrito acima 

Provável 
Data 

Durante o 3º 
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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 1º                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Teatro do oprimido; jogos teatrais; texto dramático.  

Habilidades:  • Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias 
presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas 
possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na 
realidade. 

• Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes 
contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 

• Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta suas formas e 
seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. 

• Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes 
argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente 
à análise de perspectivas distintas. 

 
Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Apresentação e execução de jogo teatral em grupo e produção de 
texto dramático.  
Atividade 2: Apresentação de teatro invisível e teatro debate. 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Participação ativa na proposição dos jogos teatrais e comprometimento 
da proposição de ideias para a construção do texto teatral.   

Atividade 2: Respeito às proposições dos espec-atores para modificar o 
desenvolvimento cênico. Participação no processo de produção coletiva: ensaios e 
apresentação.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 15 

Atividade 2: 15 

Entrega: Atividade desenvolvida no 
decorrer das aulas 

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



 

 

 

Mapa para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Biologia Ano: 2019                Bimestre: 3º 
Conteúdo: Metabolismo energético e Reprodução Humana. 

Descrição da 
atividade: 

• Atividade 1 : (Em grupo) Trabalho I: Metabolismo 
energético: Atividade Física, Exercício Físico e Saúde - 
Conhecendo as modalidades do Atletismo.. 

• Atividade 2 : (Em grupo) Seminário DSt’s. 
• Atividade 3 : Prova prática.  

 

Critérios de 
Avaliação: 

• Atividade 1 : Organização coerente no que se refere à 
produção do material didático (vídeo, jornal e revista), 
bem como apresentação e contextualização do tema 
trabalhado; 

• Atividade 2 : Organização coerente no que se refere à 
produção do seminário, bem como apresentação e 
contextualização do tema trabalhado; 

• Atividade 3:  Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas, bem como participação e 
interação durante a atividade experimental; 
 

Competências 
e Habilidades 
trabalhadas:  

•  Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos 
referentes a temática trabalhada; 

• Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a 
curiosidade intelectual dos alunos, bem como seu 
senso crítico e investigativo para realização das 
atividades; 

• Comunicação - Possibilitar ao aluno utilizar-se de 
diferentes linguagens (verbal, corporal, visual, sonora e 
digital) referente aos conteúdos trabalhados.  
 

Valor da 
atividade: 

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

Provável Data 

Data :  
Atividade 1: 12/09 
Atividade 2: 10/09 
Atividade 3: 05/09 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - O mundo grego; 
- O mundo romano. 
- Idade Média. 
- Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
 

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: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: - Vistos diários em sala. (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - O mundo grego; 
- O mundo romano. 
- Idade Média. 
- Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Dinâmica.  Concurso de torta na cara. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 0,5 pontos. 

Entrega: 03/09 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Filosofia  Ano:       1º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:   
Filosofia e Pensamento Científico. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• A sala será divida em grupos, e cada grupo desenvolverá uma pesquisa sobre um 

filósofo que contribui para o desenvolvimento do pensamento científico. (Este 
trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e 
criativo; 7 – Argumentação e 4 – Comunicação). 

 
• 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 
• 1,5 
• 0,5 

Entrega:  • 26/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       1º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  Teorias sobre os modelos de trabalho 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Cada turma ficará responsável por pesquisa um dos modelos de 

administração e trabalho: fordsmo, taylorismo, toyotismo, volvismo. (Este 
trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e 
criativo; 7 – Argumentação e 4 – Comunicação). 

• 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 
• 1,5 
• 0,5 

Entrega:  • 09 e 16/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

 

Mapa para Trabalhos – 1ºano 
Disciplina:                                   Educação Física               Ano: 2019                   Bimestre: 3º 
Conteúdo:                        Movimentar-se no atletismo: Conhecendo as modalidades, Sedentarismo e 

suas consequências e Metabolismo Energético 
Descrição da atividade:        •     Seminário: Doenças causadas pelo sedentarismo (grupo); 

•     Trabalho Interdisciplinar (disciplina de biologia); 
•     Participação (aulas práticas, aulas de campo e FETAG); 
•     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:              •     Seminário: Doenças causadas pelo sedentarismo (grupo): 1.5 
•     Trabalho Interdisciplinar (disciplina de biologia): 1.5 
•     Participação (aulas práticas, aulas de campo e FETAG): 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:                   -  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  do  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   atribuída   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. 

 


