
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Japão. 
- Incas, astecas e maias. 
- África. 

Descrição da 
atividade: 

 
Seminário. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1.5 pontos. 

Entrega:  
05/11 
 

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



 
 
 

 

 
 

  
 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
- Grandes Navegações. 
- Descobrimento do Brasil. 
- Brasil Colônia. 
 

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: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
- Grandes Navegações. 
- Descobrimento do Brasil. 
- Brasil Colônia. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Avaliação (verificação imediata), individual. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: 12/11 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 
 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 1°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo:  • Problemas atmosféricos 
• Tipos de vegetação 
• Leis ambientais no Brasil 

Descrição de  
atividades: 

 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Debate . Será realizado um debate sobre as legislações ambientais no Brasil. O 
professor irá orientar o debate de modo que todos participem do diálogo e construa 
os conhecimentos específicos relacionados às legislações vigentes sobre a questão 
ambiental.   
 

• Simulado 
 

• Avaliação escrita 
 

Critérios de 
Avaliação: 

 

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

Também será avaliada a participação no debate, os questionamentos e argumentações 
apresentadas. O debate será feito em sala.  

Valor da 
atividade: 

 
• 10 participação nas aulas 
• 20 trabalho 
• 20 simulado 
• 50 avaliação escrita 

Entrega:  Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o debate 7/11.  

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



Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 1° Ensino Médio                                  

Bimestre: 4° 
 

Conteúdo: Progressões 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho sobre progressões 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Utilização correta das fórmulas e resolução correta dos exercícios.   

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Data : 30 / 10 / 2019 (  ) Trabalho feito em casa         
(  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

Mapa para Trabalhos – 1ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 4º   
Conteúdo:  Dança Culturais brasileiras  e Esportes: Voleibol  
Descrição da 
atividade:   

• Participação;  
• Atividades no caderno (individual);  
• Trabalhos (individual e em grupos);  
• Criação de coreografias. 

  

•  

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 

 

 

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 para Trabalhos – 1º Ano  
Disciplina: Biologia Ano: 2019                Bimestre: 4º 
Conteúdo: - Estrutura e função dos tecidos humano; 

- Anatomia e fisiologia Humana.  

Descrição da 
atividade: 

• Atividade 1 : Avaliação Parcial. 
• Atividade 2 : Apresentação Seminários. 
• Atividade 3 : Trabalho - Estrutura e função dos tecidos 

humano: tecido nervoso, tecido conjuntivo e ósseo. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

• Atividade 1 : Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas da avaliação.  

• Atividade 2 : Organização coerente no que se refere à 
apresentação do trabalho. 

• Atividade3 : Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas do trabalho.   

Competências 
e Habilidades 
trabalhadas:  

•  Conhecimento - Valorizar e utilizar os conhecimentos 
referentes a temática trabalhada; 

• Pensamento científico, crítico e criativo - Exercitar a 
curiosidade intelectual dos alunos, bem como seu senso 
crítico e investigativo para realização das atividades; 

• Comunicação - Possibilitar ao aluno utilizar-se de diferentes 
linguagens (verbal, corporal, visual, sonora e digital) referente 
aos conteúdos trabalhados.  
 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1:  1.5 
Atividade 2:  0.5 
Atividade 3:  1.0  

Provável Data 

Data :  
Atividade 1: 12/11 
Atividade 2: 17/10 
Atividade 3: 07/11 

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

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Sociologia  Ano:       1º                    
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Mobilidade Social e Estratificação 

Descrição da 
atividade: 

 
• Investigação sobre a vida cotidiana e a divisão social em diferentes culturas. (Este 

trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, científico e criativo; 7 – 
Argumentação e 4 – Comunicação). 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  
• Simulado 

 

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 

• 1,5 

• 0,5 

Entrega:  • 04/11 

• Visto ao final de cada 

aula. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Filosofia  Ano:       1º                    
Bimestre: 4º   

Conteúdo:   

Filosofia Contemporânea 
 

Descrição da 
atividade: 

 
• Realização de uma pesquisa sobre o conceito de Gênero e os movimentos sociais 

da atualidade. (Este trabalho abordará as competências: 2 – Pensamento crítico, 
científico e criativo; 7 – Argumentação e 4 – Comunicação). 
 

• Lista de exercícios, caderno de Revisão.  

 

• Simulado 

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 

• 1,5 

• 0,5 

Entrega:  • 04/11 

• Visto ao final de cada 

aula. 

 

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



 

 
 
 

Observação:  Relatórios entregues após a data limite (uma semana após a realização do experimento) 
receberão nota inferior à nota máxima.Nota:  Os alunos participantes do FETAG receberão uma nota extra, 
proporcional à sua participação, podendo atingir um valor máximo de 1,0.                                      

Professor: Ivo Antonio Zapotoczny 

 
Mapa para Trabalhos  1º Ano  

Disciplina: Química Ano: 2019                    Bimestre: 4º 
Conteúdo: Cálculos estequiométricos.  
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Será avaliado o uso adequado dos conceitos estudados em sala e 
a organização na forma escrita. Questões sem os devidos 
cálculos serão anuladas. Organização coerente no que se refere à 
produção das respostas. Questões respondidas de modo ilegível 
serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Provável 
Data Data : 05/11/2019 

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

OBS: 
A data da avaliação poderá sofrer alteração. Ao final do bimestre 
será atribuído 1,0 ao aluno que apresentar uma adequada 
estrutura e organização dos exercícios realizados no caderno. 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física Ano: 2019                         
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Energia, quantidade de movimento, choques mecânicos e hidrostática. 

Descrição da 
atividade: 

Produção de experimentos sobre conservação de energia mecânica – 1,5 
Experimento para determinar a força de empuxo de um corpo – 1,5 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 

Participação e interação durante a atividade experimental; 
 

Valor da 
atividade: 

3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Arte Ano: 2º                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Arte contemporânea. Land art. Performance. Instalação e arte conceitual.  

Descrição da 
atividade:  

Atividade 1: Elaboração de uma performance em grupo. 
Atividade 2: Criação de uma instalação em grupo 

Critérios de 
Avaliação:  

Atividade 1: Participação ativa no grupo e dedicação na realização da proposta. 

Atividade 2: Participação ativa no grupo e organização do espaço da instalação. 

Valor da 
atividade:  

Atividade 1: 15 

Atividade 2: 15 

Entrega:  Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Literatura Ano: 1º    

Bimestre: 4º 
Conteúdo: Barroco e Arcadismo 
Descrição 
da 
atividade: 

Seminário com os autores do Arcadismo e Barroco. 
A sala será dividida em grupos e a cada um desses grupos será 
solicitado um seminário com apresentação em slides acerca da 
biografia do autor. Além disso, será cobrado explicação das 
características da obra de cada autor.  
Cada grupo deverá entregar para o restante da sala uma ficha 
síntese do autor. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Apresentação; 
Clareza e correção dos slides; 
Pertinência das fichas. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 11/11 Atividade em grupo. 
 

• Leitura da obra “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo (1,5) 

• Obs. O restante da nota será composto pelo simulado (2.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina:  Espanhol  Ano: 1ª série 
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  Horas. Meses e dias da semana. Vocabulário – roupas.  

Descrição da 
atividade:  

Trabalho 1 (1,0 pontos – DUPLAS)  
Atividade oral: gravação de vídeo – Campanha social de doação de roupas.  
Trabalho 2 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Descrição de imagens – vocabulário referente às roupas e às cores.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Sobre a vida e a obra do artista plástico Fernando Botero. Descrição de quadro 
(vocabulário referente às roupas).  

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 - 

Gramática 
Ano: 1º    
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Acentuação 
Descrição 
da 
atividade: 

(em duplas – manuscrito) 
Formação de Palavras: 
Derivação (prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, 
regressiva e imprópria) 
Composição (por aglutinação e por justaposição) 
Hibridismo 
Estrangeirismo 
Redução (siglas, abreviações a abreviaturas) 
Gírias 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Pesquisa adequada. 
Pontualidade. 
Análise correta das palavras. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega: 14/11 (Secretaria) Atividade em dupla. 
 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 1º    

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: 

1,5 

Entrega: 08/11 Atividade individual 
 

• Obs. O restante da nota será composto pelo simulado (2.0). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa para Trabalhos – 1ª Série / Trabalho II 

Disciplina:  Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 4º 

Conteúdo:  THANKSGIVING DAY GROUP PRESENTATION 

Descrição 
da 

atividade : 

Apresentação em grupo dos seguintes temas: 

- THANKSGIVING HISTORY 
- THANKSGIVING SYMBOLS 
- THANKSGIVING MEAL 
- THANKSGIVING NOWADAYS 
  

Critérios 
de 

Avaliação: 

- Apresentação em PPT sobre o tópico escolhido 
- Qualidade visual dos trabalhos  

Valor da 
atividade: 

2.0 

OBS: Data: 06/11 – Trabalho em sala de aula 

  

 

Mapa para Trabalhos – 1ª Série / Trabalho III 

Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 4º 

Conteúdo: LISTENING – COMPREENSÃO AUDITIVA 

Descrição 
da 

atividade: 

Os alunos ouvirão um excerto do filme Breakthrough e de acordo 
com o que ouvirem, deverão preencher os gaps (espaços) em 
branco, com o vocabulário presente no box. 

Critérios 
de 

Acuidade, no que diz respeito à precisão das palavras escolhidas 



 Avaliação: para preencher o exercício. 

Valor da 
atividade: 

1.0 

Provável 
Data 

Data:  

13/11 

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


