
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Literatura e Redação. Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 3º   

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

Descrição 
da 
atividade: 

- Atividade avaliativa sobre o livro “Extraordinário”. 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Produção de um Debate Deliberativo, 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. 

(EF67LP23)      (EF67LP28)  
(EF67LP24) 
(EF67LP25) 
(EF67LP27) 
 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega:  - 04/09/2019. 
(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 

Disciplina:  Língua Portuguesa. Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  - Livro didático e caderno de Português. 
- Unidade 3. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno. 
- Produção de um Campanha Comunitária, conforme estudado em sala. 
- Poema colaborativo. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Caderno de Português 
- Adequação à proposta. 

(EF07LP01)      (EF67LP28)      (EF07LP10) 
(EF67LP07)      (EF67LP29) 
(EF67LP08)      (EF67LP32)  
(EF67LP13)      (EF67LP33)  
(EF67LP27)      (EF07LP07)  
 

Valor da 
atividade: 

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

 

Entrega:  - 27/08/2019. 
(Campanha) 

- 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 

Disciplina:  Inglês Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 3º   

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

 

Descrição 
da 
atividade: 

- Apresentação de Wheater Forecast, conforme modelo da página 71. A 
atividade será desenvolvida em grupos definidos pela professora.  

- 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. 
(EF07LI01)      (EF07LI07)      (EF07LI17) 
(EF07LI03)      (EF07LI09)      (EF07LI19)  
(EF07LI04)      (EF07LI12)      (EF07LI21) 
(EF07LI06)      (EF07LI13)      (EF07LI22)  
 

Valor da 
atividade: 

- 3,0 pontos. 
- 2,0 pontos. 

Entrega:  - 29/08/19 (Forecast) 
- 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: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - A África subsaariana; 
- A América Espanhola: conquista e colonização; 
- Os Indígenas e o começo da colonização; 
- Os africanos na colônia portuguesa; 
 

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 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Reino dos Animais: Os invertebrados 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
268, 269, 270. 284, 285, 286, 287. 297, 298, 299. 

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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano: 7º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Ciclos fisiológicos e reprodutivos 

Descrição da 
atividade: 

Desenho esquemático: porífero, simetria corpórea, alternância de gerações 
cnidários, reprodução assexuada das planárias, ciclo de vida dos vermes 
parasitas humanos. 

Critérios de 
Avaliação: 

Criatividade e organização conceitual. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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:  7º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Cnidários 

Descrição 
da atividade: 

Pesquisa sobre a importância dos corais e como sua extinção podem afetar o 
ecossistema marinho. 

Critérios de 
Avaliação: 

Atualidade das informações. Elaboração e participação na pesquisa. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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:  7º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Reino dos Animais: invertebrados 

Descrição 
da atividade: 

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

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, organização e relatório científicos. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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         

 



 

 

 

 

Observações:  Durante o bimestre serão realizadas 2 avaliações imediatas em sala de aula 
valendo 1,0 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. 
 
Professor: Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Matemática 
Ano: 2019                        
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Equações de 1º grau, inequações de 1º grau, proporcionalidade e regra de três. 

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: 2,0 

Entrega: 03/09 
(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 7° ANO  

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  Espaço rural brasileiro 
Urbanização e cidades no Brasil 

Descrição de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno e caderno de atividades 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Apresentação de texto  O professor irá escolher textos referentes ao conteúdo 
bimestral e os alunos deverão após a leitura em sala expor o conteúdo aprendido a 
turma, o objetivo é gerar um debate conjunto na sala acerca dos temas envolvidos.  
 

• Avaliação escrita A avaliação irá acontecer na semana de provas abordando todos 
os conteúdos trabalhados ao longo do bimestre.  
 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, além da realização de 
atividades nos prazos.  
Será avaliado a apresentação e arguição do tema acerca dos textos selecionados, a 
participação no debate e a colaboração com os colegas.  

Valor da 
atividade: 

• 20 caderno e caderno de atividades 
• 10 participação nas aulas.  
• 20 debate e apresentação de textos.  
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o debate 26/08.  

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



 

Mapa para Trabalhos – 7º ano 

Disciplina: Espanhol Ano :   2019                       Bimestre : 3º 

Conteúdo:  

Descrição da 
atividade: 

• (2,0 pontos – individual) Produção de vídeos: Ecogestos – pequenos 
gestos de preservação ambiental; 

• (2,0 pontos – dupla) Origem de objetos – pretérito perfecto simple; 
• (1,0 – individual) Atividades – revisão para a prova; 

Critérios de 
Avaliação: 

Serão avaliados o autoconhecimento, o foco, a responsabilidade, a 
comunicação, a colaboração, o capricho, uso correto das estruturas gramaticais 
em língua espanhola.  

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 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Os Indígenas e o começo da colonização; 
 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Teatro. Os alunos devem elaborar um teatro sobre as diversas tribos indígenas do Brasil, 
mostrando suas tradições e cultura. (Grupo) 
  

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: - 09/09 
Observação: Há possibilidade de 
mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  
- Os africanos na colônia portuguesa; 
 
 

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: 02/09 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  
- A África subsaariana; 
- A América Espanhola: conquista e colonização; 
- Os Indígenas e o começo da colonização; 
- Os africanos na colônia portuguesa; 

Descrição da 
atividade: 

 
Avaliação (verificação imediata), com consulta e individual. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 27/08 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Independência do Brasil. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
 “O Brasil que eu quero”. Os alunos devem descrever o que desejam para o futuro. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 0,5 pontos. 

Entrega: - 20/08 
Observação: Há possibilidade de 
mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

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



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Introdução a Filosofia  Ano:       7º                        
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  Filosofia Renascentista 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um seminário a partir da elaboração de cartazes sobre os 

mestres do renascimento. Cada grupo trará imagens que contará a trajetória 
de cada artista, filósofo e arquiteto do Renascimento. (Este trabalho abordará 
as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e criativo; 7 – 
Argumentação e 4 – Comunicação). 

•  
• 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: 

• 3,0 
• 1,0 
• 1,0 

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

aula. 
 

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



 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:           7º                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Arte Bizantina (mosaico); 

Anita Malfatti; 

Introdução a dança e Propriedades da 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         

 

 

 

 

 

 



 

 


