
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: HISTÓRIA Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Mitologia Grega. 

Descrição da 
atividade: 

 
Teatro. Os alunos devem encenar seus respectivos temas, já determinados em sala. A atividade é 
em grupo. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 05/11 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: HISTÓRIA  Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Grécia Antiga. 
- Roma Antiga. 

Descrição da 
atividade: 

 
Avaliação (verificação imediata), individual. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Organização. 
- Cumprimento de prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 2,0 pontos. 

Entrega: 04/11 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 

 

 
 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 6° ano  

Disciplina: HISTÓRIA Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Grécia Antiga. 
- Roma Antiga. 
 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Exercícios do livro e caderno. (Individual) 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: Vistos diários em sala. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 6° ANO 

Disciplina:  ARTE Ano: 2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo:  • FETAG – Romeu e Julieta 
• Leitura e Releitura na Arte 
• Propriedades do Som 

Descrição de  
atividades: 

 
• Postura e participação nas aulas. 

 
• Atividades práticas no caderno e em sala. 

 
• Ensaios e Encontros do FETAG.   

 
• Desempenho no FETAG.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos.  

Bem como envolvimento e comparecimento durante todo o processo criativo do FETAG. 

Valor da 
atividade: 

 
• 70 - FETAG 
• 10 - Releitura Monalisa 
• 10 - Propriedades do som  
• 10 - Criação musical 

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



 
 
 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 6° ANO 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo:  • Problemas atmosféricos 
• Vegetação  

 

Descrição de  
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas. 

 
• Caderno de atividades 

 
• Relatório sobre documentário  – O documentário será sobre os biomas brasileiros, 

os alunos deverão relatar os biomas demonstrados no documentário, apresentando 
as principais diferenças existentes entre eles.  
 

• 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.  

O relatório deve ser entregue em data pré definida, e será feito em sala com auxílio 
docente.  

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  relatório 4/11. 

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



 
 
 

 
 
 
 
 

Mapa para Trabalhos – 6ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 4º   
Conteúdo:  Xadrez: tabuleiro, xadrez humano e Capoeira como Manifestação 

Cultural Brasileira. 
 

Descrição da 
atividade:   

• Participação;  
• Atividades no caderno (individual);  
• Trabalhos (individual e em grupos);  
• Confecção do xadrez humano.  

•  

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:   
• Participação (aulas e fetag): 2.0 
• Caderno: 1.0 
• Trabalhos: 2.0 
• Avaliação teórica: 5.0 

 

 

Mapa para Trabalhos  
 
 
 

Disciplina: Matemática  Ano: 6°   Ensino Fundamental                                                               
Bimestre: 4° 
 

Conteúdo: Frações 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios sobre Frações 
 
Exercícios do caderno de atividades, páginas 59 até 62. 
 
Os exercícios podem ser resolvidos no próprio caderno de atividades. 
 
Entregar o Caderno de Atividades (com nome)  na data marcada, para correção.  
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Exercícios resolvidos corretamente 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : 08 / 11 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 



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:   
- Os grupos serão organizados por meio de sorteio para incentivar a 
cooperação entre todos; 
- Se necessário os trabalhos em grupos também poderão ser 
avaliados individualmente; 
- As atividades serão iniciadas em sala, mas se necessário, 
finalizadas em casa; 
- Alguns 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.  
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Atmosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro 
Pág.291; 305/306; 324/325; 340/341; 357. 

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: 6º             
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Camadas da atmosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Interpretação de Texto referente ao ar rarefeito e efeito estufa. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência nas respostas 

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: 4º   

Conteúdo: Gases Poluentes 

Descrição 
da 
atividade: 

Produção de um panfleto de campanha para a redução dos gases 
poluentes na atmosfera. 

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: 4º   

Conteúdo: Clima e Tempo 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisa no laboratório de informática sobre as estações 
meteorológicas e radares meteorológicos. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Conteúdo e Coerência 

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: 4º   

Conteúdo: Protocolo de Kyoto 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisa no laboratório de informática sobre o protocolo de kyoto. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Conteúdo e Coerência 

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 para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 6º                                 

Bimestre: 4º 
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 

Mapa de trabalhos avaliativos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Inglês Ano:  6o Ano                   
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  - Unidades 7 e 8. 
- Livro didático e caderno de Inglês. 

Descrição da 
atividade: 

- “Planning a house”. Em grupos de cinco pessoas, os alunos desenham a planta de 
uma casa ou apartamento. Em seguida, escrevem os nomes, em Inglês, dos 
cômodos da casa, conforme modelo da página 107. 

- 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. 

Valor da 
atividade: 

- 3,0 pontos. 
- 2,0 pontos 

Entrega:  - 08/11/19 (House) 
- 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: 4º   

Conteúdo:  - Atividade Literária. 
- Livro didático e caderno de Redação. 
- Unidade 4. 

Descrição da 
atividade:  

- Atividade avaliativa sobre o livro “Guerra no Pantanal”. 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Atividade interdisciplinar com História: produção de uma peça teatral. Em Literatura 

e Redação, os alunos desenvolverão o roteiro da peça teatral em seus respectivos 
grupos. A apresentação da peça acontecerá na disciplina de História. 

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. 

Valor da 
atividade:  

- 2,0 pontos. 
- 1,5 pontos. 
- 1,5 ponto. 

Entrega:  - 07/11/2019. (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:  

 

 

Introdução a Filosofia 

Ano:       6º Ano   
 

Bimestre: 7º   

Conteúdo:  Filosofia Romana 

Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de uma pesquisa e um cartaz sobre os filósofos romanos da 
antiguidade. (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:  • 05 e 12/11 
• Visto ao final de cada 

aula. 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Espanhol  Ano: 6º ano                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Dias da semana e meses do ano. As horas. Profissões.  

Descrição da 
atividade:  

Trabalho 1 (1,5 pontos)  
Produção textual: painel das datas comemorativas.  
Trabalho 2 (1,5 pontos)  
Atividades diversas sobre as horas. O trabalho será realizado em sala de aula.  
Trabalho 3 (1,5 pontos) 
Atividades diversas sobre as profissões. O trabalho será realizado em sala de aula.  
Revisão para a prova (0,5 ponto)  

Critérios de 
Avaliação:  

Capricho; 

Dedicação;  

Criatividade; 

Uso correto do conteúdo estudado em sala de aula.  

Valor da 
atividade:  

Os valores estão descritos acima.  

Entrega:  Todos os trabalhos serão 
realizados durante o bimestre 
em sala de aula. O aluno só 
levará para casa, caso não 
consiga terminar na presença 
do professor.  

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Espanhol  Ano: 6º ano                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Dias da semana e meses do ano. As horas. Profissões.  

Descrição da 
atividade:  

Trabalho 1 (1,5 pontos)  
Produção textual: painel das datas comemorativas.  
Trabalho 2 (1,5 pontos)  
Atividades diversas sobre as horas. O trabalho será realizado em sala de aula.  
Trabalho 3 (1,5 pontos) 
Atividades diversas sobre as profissões. O trabalho será realizado em sala de aula.  
Revisão para a prova (0,5 ponto)  

Critérios de 
Avaliação:  

Capricho; 

Dedicação;  

Criatividade; 

Uso correto do conteúdo estudado em sala de aula.  

Valor da 
atividade:  

Os valores estão descritos acima.  

Entrega:  Todos os trabalhos serão 
realizados durante o bimestre 
em sala de aula. O aluno só 
levará para casa, caso não 
consiga terminar na presença 
do professor.  

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



 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

Bimestre: 4º 
Conteúdo: Verbos 
Descrição 
da 
atividade: 

Cada aluno deverá entregar uma pesquisa manuscrita sobre 
VERBOS com os seguintes tópicos: 

• Conceito de Verbo; 
• Estrutura verbal (radical, vogal temática, tema, desinência) 
• Pessoas verbais 
• As três conjugações verbais 
• Formais nominais do verbo (infinitivo, gerúndio e particípio) 
• Modos Verbais (indicativo, subjuntivo e imperativo) 
• Tempos verbais (pretérito, presente e futuro) 
• Além disso, cada aluno deverá encontrar uma propaganda 

com a presença do modo imperativo. Colar no trabalho e 
circular o verbo no imperativo. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Correta classificação e conceituação dos itens solicitados 
Capricho no trabalho; 
Pontualidade. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega: 11/11 Atividade individual 
 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    

Bimestre: 4º 
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: 11/11 Atividade individual 
 

Obs. O restante da nota será composto pelas atividades realizadas no caderno durante o bimestre. 

 


