
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Literatura e Redação. Ano:  8o Ano                   
Bimestre: 3º   

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

Descrição 
da 
atividade: 

- Atividade avaliativa sobre o livro “Alexandre e outros heróis”. 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Produção de um Texto Teatral, 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. 

(EF89LP32)      (EF89LP35) 
(EF89LP33)  
(EF89LP34) 
 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega:  - 03/09/2019. 
(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:  Inglês Ano:  8o Ano                   
Bimestre: 3º   

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

 

Descrição 
da 
atividade: 

- Criar uma versão moderna de algum fairy tale, conforme estudado na 
unidade 5. 

- 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. 
(EF08LI02)      (EF08LI09) 
(EF08LI05)      (EF08LI11)  
(EF08LI06)      (EF08LI18)  
(EF08LI08)      (EF08LI13)  
 

Valor da 
atividade: 

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

Entrega:  - 28/08/19 (Fairy Tale) 
- 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: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Chegada da Família Real no Brasil em 1808; 
- Período Joanino; 
- Independência do Brasil; 
- O Primeiro Reinado no Brasil; 
- O período regencial no Brasil; 
- Golpe da maioridade. 
- Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
 

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: 

 
- 2,0 pontos. 

Entrega:  
29/08 
 

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



 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  8º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Locomoção 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
159; 163; 176/179; 201/204; 225/226. 

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:  8º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Sistema esquelético 

Descrição 
da atividade: 

Avaliação fisiologia e morfologia do sistema esquelético. 

Critérios de 
Avaliação: 

Coerência. 

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:  8º                               
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Sentidos 

Descrição da 
atividade: 

Pesquisa de conceitos envolvidos no estudo dos sentidos. Elaboração mapa 
conceitual e vídeo explicativo com o uso do powtoon. 

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: 2º   

Conteúdo: Sistema Nervoso 

Descrição da 
atividade: 

Seminário sobre curiosidades e doenças que afetam o  sistema nervoso. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação. 

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 para Trabalhos  

Disciplina: Ciências Ano: 8º                                 Bimestre: 3º 

Conteúdo: Bimestral 

Descrição da 
atividade: 

Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação; organização; criatividade; cooperação e colaboração  

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades práticas serão avaliativas – totalizando no final de cada 
bimestre 2,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 



 

 

 

 

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: Produto notável, frações algébricas, equações de 1º grau, sistemas de equações de 
1º grau 

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: 04/09 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 8°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  • Continente Africano: regionalização 
• População e economia da África 
• Urbanização e desigualdades sociais na África.  

Descrição de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno e caderno de atividades 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Elaboração de relatório sobre filme. O relatório deve abordar os principais temas 
trabalhados no filme, analisando as desigualdades socioeconômicas da África.  
 

• Avaliação escrita – Irá ocorrer na semana de provas abordando o conteúdo 
bimestral.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos. Também será avaliado o relatório, a análise crítica e a construção 
das ideias associadas ao contexto do conteúdo.  

Valor da 
atividade: 

• 20 
• 10 
• 20 
• 50 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega do 
relatório: 6/09.  

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



 

Mapa para Trabalhos – 8º ano 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       
Bimestre : 3º 

Conteúdo:   

Descrição 
da 

atividade: 

• (4,0 pontos – grupo) trabalho sobre a pintora mexicana 
Frida Kahlo; 

• (1,0 ponto – individual) produção e descrição de um 
híbrido.  

Critérios 
de 

Avaliação:  

Serão avaliados o autoconhecimento, o foco, a responsabilidade, 
a comunicação, a colaboração, o capricho, uso correto das 
estruturas gramaticais da 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 para Trabalhos – 8º ano 

Disciplina:  Português Ano :   2019                       
Bimestre : 3º 

Conteúdo:   

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,0 ponto – individual) aposto e vocativo;  
• (2,0 pontos – duplas) propaganda de alimentos: uso dos 

verbos em imperativo.  
• (1,0 ponto – individual) imperativo afirmativo e negativo.  

Critérios 
de 

Avaliação:  

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

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: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Independência do Brasil. 

Descrição da 
atividade: 

 
Painel sobre a Independência do Brasil.  (Grupo) 
  

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: - 15/08 
Observação: Há possibilidade de 
mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

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



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Chegada da Família Real no Brasil em 1808; 
- Período Joanino; 
- Independência do Brasil; 
- O Primeiro Reinado no Brasil; 
- O período regencial no Brasil; 
- Golpe da maioridade. 
- Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
- Mapas conceituais de conteúdos abordados durante as aulas. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

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



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  
- Chegada da Família Real no Brasil em 1808; 
- Período Joanino; 
- Independência do Brasil; 
- O Primeiro Reinado no Brasil; 
- O período regencial no Brasil; 
- Golpe da maioridade. 
- Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
 

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: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Chegada da Família Real no Brasil em 1808; 
- Período Joanino; 
- Independência do Brasil; 
- O Primeiro Reinado no Brasil; 
- O período regencial no Brasil; 
- Golpe da maioridade. 
- Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
- Mapas conceituais de conteúdos abordados durante as aulas. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Introdução a Filosofia  Ano:       8º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  Filosofia Moderna. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Desenvolvimento de um seminário acerca da Filosofia Política e seus 

principais teóricos. (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:  • 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:           8º                   
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Frida Kahlo (transposição); 

Exposição Frida Kahlo; 

Introdução aos elementos do teatro. 

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         

 

 


