
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo:  
- Décadas de 50, 60, 70, 80 e 90. 

Descrição da 
atividade: 

 
 
- Os alunos devem preparar uma apresentação utilizando slides, vídeos sobre os temas 
abordados e pré- distribuído para os grupos, no dia da apresentação os mesmos devem vir 
caracterizados conforme o estilo da época. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega:  
05/09 
 

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



 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano  

Disciplina: Ciências Ano:2019                      Bimestre: 3º 

Conteúdo: Calor, Força, Máquinas simples, Trabalho e Energia. 

Descrição 
da atividade: 

Os alunos serão divididos em grupos e cada grupo receberá um tema que deverá 
montar um experimento para ser apresentado e reproduzido em sala de aula. 
Cada grupo apresentará o trabalho em uma data pré-determinada pelo professor.  
A atividade tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento em equipe, a 
organização e a criatividade, pois cada grupo não poderá repetir o mesmo 
experimento. 

Critérios de 
Avaliação: 

Organização na forma de apresentação do trabalho, conceitos abordados para 
elaboração do experimento e cooperação com o trabalho em equipe. 

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data 

Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

do 3° bimestre. 

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

OBS: 

Além do experimento que será realizado em sala de aula, será avaliado também 
o caderno do aluno que, ao final do bimestre, deverá conter as atividades 
realizadas em sala, bem como todo o conteúdo trabalho em sala no valor de 1,0 
ponto, a participação do aluno nas aulas no valor de 0,5 ponto e o simulado no 
valor de 1,5. 
 

 

 



 

 

 

 

Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 9°   Ensino Fundamental                                                               
Bimestre: 3° 
 
 

Conteúdo: Sistemas de Equações e Teorema de Tales  
 

Descrição 
da atividade: 

 
Resolução em grupo de sistemas ilustrados, assim como exercícios sobre 
Teorema de Tales 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 
Participação e colaboração de cada integrante do grupo 

Valor da 
atividade: 

0,5 – em grupo 

Entrega: Data : 20 / 08/ 2019 (    ) Trabalho feito em casa          
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(    ) Online 



 

 

Mapa para Trabalhos  

Disciplina: Matemática Ano: 9°   Ensino Fundamental                                                               
Bimestre: 3° 
 
 

Conteúdo: Sistemas de equações e Teorema de Tales 
 

 
Descrição 
da atividade: 

 
Resolução de exercícios do Caderno de Atividades, sendo: 
Página 26 – Exercício 39 
Página 45 – Exercício 17 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 
Exercícios resolvidos corretamente 
 

Valor da 
atividade: 

1,0 – Individual 

Entrega: Data : 10 / 09 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(    ) Trabalho feito em sala de aula         
(    ) Online 



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 9°ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 3º 

Conteúdo:  • Ásia: regionalização e aspectos gerais.  
• Ásia, grandes potências econômicas, militares e populacionais.  
• Índia e China.  
• Rússia 
• Japão e tigres asiáticos.  

Descrição de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno 
• Simulado 
• Avaliação escrita 

 
• Elaboração de relatório sobre filme.  

 
O relatório deve analisar as desigualdades e a diversidade da Índia e deve 
demonstrar os aspectos culturais do país. 
 

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 relacionando com o conteúdo.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 15 
• 50 
• 25 

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

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º    

Bimestre: 3º 
Conteúdo: Debate Regrado 
Descrição da 
atividade: 

Os alunos farão, em grupo, pesquisas acerca da adolescência em décadas 
diferentes. 
Elaborarão questões acerca de ser adolescentes nas décadas de 1960, 1970, 
1980, 1990 e 2000. 
Organizarão um bate papo com pessoas convidadas sobre a experiência em ser 
adolescente em determinada época. 

Critérios de 
Avaliação: 

Pesquisa adequada. 
Organização das perguntas. 
Participação no debate/conversa. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega: 03/09 Atividade em grupo 
 

 

Mapa para  Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º    

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: 05/09 Atividade individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa para Trabalhos – 9º ano 

Disciplina:  Espanhol Ano :   2019                       
Bimestre : 3º 

Conteúdo:   

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 – grupo) comidas típicas hispanoamericanas; 
• (1,0 ponto – individual) tempo verbal: condicional simple;  
• 1,0 ponto – individual) profissões: “si yo pudiera, yo 

sería...”.  
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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 9º                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: Arte contemporânea: land art; intervenção urbana; arte conceitual; performance.  

Habilidades:  • Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e 

• Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

• Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

• Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Projeto de intervenção urbana em grupo. 
Atividade 2: Produção em grupo de land art no parque do lago 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1:  Exploração de crítica social; apresentação para os colegas; respeito à 
apresentação dos demais grupos.   
Atividade 2:  Organização do grupo e realização do trabalho no tempo estipulado. 
Respeito aos projetos dos colegas e organização do espaço após a conclusão do 
trabalho.  
 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 15 
Atividade 2: 20 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas 

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



 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - O governo de JK. 
- A Guerra Fria e a expansão do socialismo; 
- A Independência da África; 
- A Independência da Ásia; 
- Ditatura Militar de 1964; 
- Primeiros tempos de autoritarismo (1964-1968); 
- Os anos de chumbo (1969-1978); 
- O regime em crise (1978-1985); 
- A Contracultura e os movimentos contrários a Ditadura Militar; 
- Constituição de 1988; 
 

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: 

 
- 0,5 pontos. 

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



 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - O governo de JK. 
- A Guerra Fria e a expansão do socialismo; 
- A Independência da África; 
- A Independência da Ásia; 
- Ditatura Militar de 1964; 
- Primeiros tempos de autoritarismo (1964-1968); 
- Os anos de chumbo (1969-1978); 
- O regime em crise (1978-1985); 
- A Contracultura e os movimentos contrários a Ditadura Militar; 
- Constituição de 1988; 
 

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: 29/08 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 3º   

Conteúdo: - Independência do Brasil. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
 Os alunos devem elaborar as bandeiras do Brasil Império e Brasil República. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 0,5 pontos. 

Entrega: - 20/08 (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Introdução a Filosofia  Ano:       9º                    
Bimestre: 3º   

Conteúdo:   
Filosofia Contemporânea. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de um seminário acerca da Ciência ao longo de diferentes 

períodos históricos. Cada grupo ficará responsável por apresentar como a 
ciência foi pensada e desenvolvida em diferentes partes do mundo e da 
história da humanidade. (Este trabalho abordará as competências: 2 – 
Pensamento crítico, científico e criativo; 7 – Argumentação e 4 – 
Comunicação). 

• Organização do caderno e conteúdo da disciplina.  
• Simulado 

Critérios de 
Avaliação: 

• Organização do trabalho. 
• Capricho na elaboração da pesquisa e preparação dos slides. 
• Sequencia de conteúdos. 
• Apresentação 
• Comportamento. 

Valor da 
atividade: 

• 2,5 
• 1,0 
• 1,5 
•  

 

Entrega:  • 04 e 11/09 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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


