
 

Mapa para Trabalhos – 2º Ano  

Disciplina: Química Ano:2019                 Bimestre: 3º 

Conteúdo: Equilíbrio Químico  

Descrição 
da atividade: 

Avaliação individual 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado do conceito de Equilíbrio Químico, constante de equilíbrio e 
interpretação de gráficos. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas.  
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data Data : 03/09/2019 

( x ) Presencial  
(  ) 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 realizados no caderno. 

 

 



Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 2°  Ensino Médio                                
Bimestre: 3° 
 

Conteúdo: Matrizes e determinantes 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Resolução de exercícios sobre matrizes e determinantes com a utilização do 
aplicativo Plickers 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Exercícios resolvidos corretamente 
Participação na atividade 
 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data da avaliação: 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: Óptica, reflexão da luz, espelhos planos e esféricos, refração da luz e lentes 
esféricas. 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para caracterizar a reflexão em espelhos esféricos – 1,5 
Experimento para determinar o índice de refração de um prisma – 1,5 

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 – 2°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  • Modernização da agricultura no Brasil  
• Urbanização no Brasil  
• Campo brasileiro 
• Cidades no Brasil  

Descrição de 
atividades: 

 
 

• Apresentação de Seminário e debate – A apresentação irá ocorrer em grupos 
definidos pelo professor, e os alunos irão realizar uma apresentação/discussão 
sobre as cidades, a cultura e a economia urbana no Brasil. A atividade será 
realizada em sala e orientada pelo professor.  
 

• Participação nas aulas  
• Simulado  
• Avaliação escrita  

 
Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento. 
Na apresentação do seminário será avaliado a cooperação com o grupo, a participação na 
pesquisa em sala, a apresentação individual, a argumentação, o debate com os grupos e a 
arguição sobre o tema.  

Valor da 
atividade: 

• 20 Seminário 
• 10 Postura e participação em sala 
• 20 Simulado 
• 50 Avaliação escrita 

Entrega:  Previsão para apresentação de 
seminário: 22/08.  

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 2º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: Tipos de Sujeito 
Descrição da 
atividade: 

Os alunos, em duplas ou individualmente, deverão fazer uma pesquisa 
conceituando e exemplificando os tipos de sujeito. 
Depois desta primeira parte, deverão encontrar em revistas ou jornais (notícias, 
reportagens ou textos publicitários) um exemplo de cada um dos tipos de sujeito. 
Ao selecionar o material, deverá recortar e classificar corretamente. 

Critérios de 
Avaliação: 

Pontualidade na entrega; 
Correta classificação dos tipos de sujeito. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 30/08 Atividade em dupla/trio 
 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 2º    

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: 30/08 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: 2º                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Expressionismo alemão; fatores do movimento segundo Laban; Danças brasileiras 

Habilidades:  • Utilizar adequadamente 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. 

• Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional 
para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a 
estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. 

• Apropriar-se do patrimônio artístico e da cultura corporal de movimento de 
diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como 
os processos de disputa por legitimidade. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Participação nas atividades de exploração de movimentos expressivos.  
Atividade 2: Elaboração e apresentação de dança brasileira em grupos de cinco 
alunos.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: Respeito às suas possibilidades corporais e às dos colegas.  

Atividade 2: Participação ativa no grupo e organização durante os ensaios e 
apresentação.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 10 

Atividade 2: 20 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos – 2º Ano  
Disciplina: Biologia Ano: 2019                Bimestre: 3º 
Conteúdo: Características gerais dos seres vivos: Diversidade biológica. 

Descrição da 
atividade: 

• Atividade 1 : (Em grupo) Apresentação de seminários. 
• Atividade 2 : (Em grupo) Prova Prática.  

 

Critérios de 
Avaliação: 

• Atividade 1 : Organização coerente no que se refere à 
produção do seminário, bem como apresentação e 
contextualização do tema trabalhado; 

• Atividade 2:  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:  2.0 
Atividade 2:  1.0 
 

Provável Data 

Data :  
Atividade 1: 07/08 
Atividade 2: 12/09 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       2º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:   
Movimentos Sociais no Brasil Século XIX, XX e XXI 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração uma pesquisa, com elaboração de Cartazes sobre os principais 

movimentos ocorridos no Brasil, século XIX a XXI. Movimentos Sociais. (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 
• 1,0 

 

Entrega:  • 10 e 17/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: História Ano:       2º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  

Europa e os Nacionalismos 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um seminário abordando os seguintes temas: unificação 

alemã, italiana, Golpe de Luis Bonaparte na França, Rússia Czarista, 
Comuna de Paris, Socialismo Científico e Socialismo Utópico. (Este trabalho 
abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e criativo; 7 – 
Argumentação e 4 – Comunicação). 

• Cada grupo ficará responsável por uma cidade. 
 

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: 09/09 e 16/09 
 
Vistos serão diários. 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Filosofia Ano:       2º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  

Filosofia Moderna 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma listagem de exercícios que abordam a síntese sobre o 

Racionalismo, Empirismo e O pensamento científico no mundo ocidental. 
(Este trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e 
criativo.) 

• 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 
• 1,0 
• 1,0 

 

Entrega: • 18/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 

Mapa para Trabalhos – 2ºano 
Disciplina:                                   Educação Física               Ano: 2019                   Bimestre: 3º 
Conteúdo:                        Esportes Alternativos e Jogos Cooperativos, Sedentarismo e suas 

consequências. 
Descrição da atividade:        •     Seminário: Doenças causadas pelo sedentarismo (grupo); 

•     Caderno (individual); 
•     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): 2.0 
•     Caderno (individual): 1.0 
•     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. 

 

 

 


