
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Inglês Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  - Unidades 5 e 6. 
- Livro didático e caderno de Inglês. 

Descrição 
da 
atividade: 

- Elaboração de três Fact Files sobre três animais diferentes, conforme modelo 
da p. 85. 

- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Inglês. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Adequação à proposta; participação e apresentação. 
- Livro didático: atividades completas e corrigidas; 
- Caderno de Inglês: atividades e conteúdos estudados em sala completos e 

corrigidos. 
(EF06LI04)      (EF06LI15) 
(EF06LI07)      (EF06LI16) 
(EF06LI08)      (EF06LI13) 
(EF06LI09)  
 

Valor da 
atividade: 

- 3,0 pontos. 
- 2,0 pontos 

Entrega:  - 06/09/19 (Fact File) 
- Atividade 

desenvolvida ao 
decorrer do 
planejamento. (Livro 
e caderno) 
Obs.: As datas 
podem variar no 
decorrer do bimestre. 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Literatura e Redação. Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  - Atividade Literária. 
- Livro didático e caderno de Redação. 
- Unidade 3. 

Descrição 
da 
atividade: 

- Atividade avaliativa sobre o livro “Não se esqueçam da rosa”, de Giselda 
Nicolelis. 

- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Produção de um Relato Pessoal, conforme estudado em sala. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Leitura e contextualização do livro literário do bimestre. 
- Caderno de Redação: produções textuais e conteúdos estudados em sala 

completos. 
- Adequação à proposta. 

(EF67LP27)      (EF06LP05) 
(EF67LP28)      (EF67LP36)   
(EF67LP30) 
(EF67LP32) 
(EF67LP33) 
 

Valor da 
atividade: 

- 2,0 pontos. 
- 2,0 pontos. 
- 1,0 ponto. 

Entrega:  - 05/09/2019. 
(Atividade Literária) 

- Atividade 
desenvolvida ao 
decorrer do 
planejamento. (Livro 
e caderno) 

- Obs.: As datas 
podem variar no 
decorrer do bimestre. 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  



 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Mitologia Grega. 

Descrição da 
atividade: 

 
Seminário (Grupo). 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 26/08 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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

Mapa para Trabalhos  



 

Disciplina: Matemática Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               
Bimestre: 3° 
 

Conteúdo: Polígonos, retas e ângulos 
 

 
Descrição 
da atividade: 

 
Passeio pelo colégio para fotografar objetos e outros itens que envolvam o 
conteúdo estudado. 
Elaboração de um cartaz com as melhores fotos e descrevendo os itens das 
fotos através dos conceitos estudados. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Participação e colaboração na atividade. 

Valor da 
atividade: 

0,5 – dupla 

Entrega: Data : 13 / 08 / 2019 (    ) Trabalho feito em casa          
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(    ) Online 

Mapa para Trabalhos  

 
Disciplina: 

 
Matemática 

Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               
Bimestre: 3° 
 



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 3º   

 
Conteúdo: 

Potenciação, expressões numéricas, divisores e múltiplos de números naturais. 
 

 
Descrição da 
atividade: 

 
Resolver exercícios do caderno de atividade abaixo citados: 
Página 38 – exercícios de 1 a 4. 
Página 46 e 47 – exercícios de 1 a 9.  
Os alunos devem entregar o caderno de atividades na data solicitada.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Resolução correta dos exercícios. 

Valor da 
atividade: 

1,0 – Individual 

Entrega: Data : 06 / 09 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(    ) Trabalho feito em sala de aula         
(    ) Online 



Conteúdo: Recursos Naturais do Planeta Terra 

Descrição 
da atividade: 

Exercícios do livro 
Pág.188; 202/203; 223/224; 243/244; 255/256; 270. 

Critérios de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades propostas 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 

Disciplina: Ciências Ano: 6           
Bimestre: 3º 

Conteúdo: Tratamento e captação da água 



Descrição da 
atividade: 

Aula de Campo: visita ao centro de captação e tratamento da água – SANEPAR; 
visita a estação de tratamento de esgoto. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação e relatório de aula de campo. 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  

( x  ) Trabalho feito em sala de aula         

(  ) Online 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 3º   



Conteúdo: Ciclo da água 

Descrição da 
atividade: 

Pesquisa e desenho esquemático sobre o ciclo da água. 

Critérios de 
Avaliação: 

Criatividade e Conteúdo. 

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:  6º                               
Bimestre: 3º   



Conteúdo: A importância da água para os seres vivos 

Descrição da 
atividade: 

Interpretação de texto e debate. 
A aula será realizada na sala de tecnologias inovadoras. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação e argumentação. 

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:  6º                               
Bimestre: 3º   



Conteúdo: Água 

Descrição 
da atividade: 

Aulas práticas de laboratório. Durante o bimestre realizadas 1 aula semanal em 
laboratório. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, organização, relatórios científicos. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando 2,0 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 – 6° ANO 



 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: • Intertextualidade 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  Coordenadas geográficas 
Dinâmica climática 

Descrição de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas. 

 
• Caderno de atividades 

 
• Exercícios de coordenadas geográficas - Os alunos irão realizar atividades de 

coordenadas geográficas, como forma de revisão e fixação do conteúdo. A atividade 
será interativa e terá apoio docente.  
 

• Avaliação escrita. A avaliação ocorre na semana de provas, contendo todo 
conteúdo trabalho no decorrer do bimestre.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  
Os exercícios sobre as coordenadas serão avaliados com os seguintes critérios: 
participação, realização de atividades e capricho.  

Valor da 
atividade: 

 
• 10 caderno 
• 10 postura em sala. 
• 10 caderno de atividades 
• 20 exercícios sobre coordenadas 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o exercício de 
coordenadas geográficas 
19/08. 

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



Descrição da 
atividade: 

Novos contos: 
Após escolher um conto de fadas/maravilhoso tradicional, o aluno o reescreverá 
acrescentando novos elementos. 
Ao final, deverá apresentar juntamente com a narrativa, uma ilustração. 

Critérios de 
Avaliação: 

Nova adaptação; 
Ortografia; 
Pontuação; 
Adequação ao gênero; 
Pontualidade. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega: 26/08 Atividade individual 
 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

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: 

2,0 

Entrega: 28/08 Atividade individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos – 6º ano 



Disciplina: Espanhol Ano :   2019                       Bimestre : 3º 

Conteúdo: Partes da casa. Membros da família. Partes do corpo humano. Verbo doler.  

Descrição da 
atividade: 

• (2,0 pontos – individual) apresentação da planta de uma casa e produção 
de um classificado;  

• (2,0 pontos – individual) produção da árvore genealógica da família e 
produção de frases destacando o grau de parentesco.  

• (1,0 ponto – individual) verbo doler – atividades.  

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: 

 

 

Introdução a Filosofia 

Ano:       6º Ano   
 

Bimestre: 3º   

Conteúdo: Filosofia Greco-Romana 

Descrição 
da 
atividade: 

• Elaboração de um seminário acerca da mitologia greco-romana. A turma 
será dividida em grupos e cada um deverá apresentar as características da 
mitologia greco-romana. O objetivo é perceber a moral em torno de cada 
aspecto mitológico.   (Este trabalho aborda a competência 7 – 
Argumentação; 4 – Comunicação e 5 – Cultura Digital) 
 

• Organização do caderno e conteúdos 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: 

• 3,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega: • 03 e 10/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 

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



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:           6º                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Henri Matisse; 

Folclore; 

Introdução a dança. 

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; Desenvolver trabalhos práticos. 
 

Valor da 
atividade: 

10,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa para Trabalhos – 6ºano 
Disciplina:                                   Educação Física               Ano: 2019                   Bimestre: 3º 
Conteúdo:                        Jogos e Brincadeiras: O movimento humano e os resíduos sólidos 

reutilizáveis; Xadrez 
Descrição da atividade:        •     Criação de brinquedos  (nota individual, mas realizado em grupo); 

•     Atividades no caderno (individual); 
•     Participação (aulas práticas 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:                Criação de brinquedos  (nota individual, mas realizado em grupo): 
2,0 

  Atividades no caderno (individual): 1.0 

  Participação: 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. 

 


