
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 7° ANO  

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Indústria no Brasil 

Comércio, serviços e transportes no Brasil  

População e demografia (Brasil) 

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno e caderno de atividades 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Atividade de pirâmide etária  O professor após a explanação dos conteúdos 
sobre demografia e pirâmide etária irá passar atividades de interpretação das 
pirâmides. Os alunos irão desenvolver as atividades de forma individual 
como requisito de obtenção de nota parcial.  
 

• 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 as atividades de pirâmide etária, o desempenho e a participação na 
interpretação das pirâmides.  

Valor da 
atividade: 

• 20 caderno e caderno de atividades 
• 10 participação nas aulas.  
• 20 atividade pirâmide etária.  
• 50 avaliação escrita 

Entrega: Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para a atividade 
4/11.  

(  ) 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 assim que o conteúdo abordado for concluído, sendo 
que a mesma se dar 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. 
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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Matemática 
Ano: 2019                         
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Porcentagem, juros simples e composto 

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: 05/11 
(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         

Mapa de trabalhos avaliativos – 7° ANO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disciplina: ARTE Ano: 2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • FETAG – Romeu e Julieta 
• Leitura e Releitura em Música 
• Produção em dança 

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 Música 
• 10 - Atividade Artes visuais  
• 10 - Criação em dança 

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



 
 
 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 4º   

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

 

Descrição 
da 
atividade: 

- Criação de um Superhero conforme modelo da página 125. 
- 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: - 07/11/19 (Superhero) 
- 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: 4º   

Conteúdo: - Os africanos na colônia portuguesa; 
- A produção de açúcar na colônia portuguesa. 
- Expandindo as fronteiras na América. 
 

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: 7° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Os africanos na colônia portuguesa; 
- A produção de açúcar na colônia portuguesa. 
- Expandindo as fronteiras na América. 
 
 

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: 

 
- 2,0 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: 7° ano  



 
 

 
Mapa para Trabalhos – 7ºano  

Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 4º   
Conteúdo:  Dança: Manifestações Culturais: Danças Urbanas: hip hop e o grafite  
Descrição da 
atividade:   

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

  

• 

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Consciência Negra. 
 
 

Descrição da 
atividade: 

 
Seminário (Grupo). 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 2,0 pontos. 

Entrega: 28/10 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Reino dos animais 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
268 a 270; 273; 284 a 287; 297 a 298; 319 a 320; 341 a 342. 

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: 4º   

Conteúdo: Conservação da biodiversidade 

Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração de um folder de campanha para a conservação da 
biodiversidade. 

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: 4º   

Conteúdo: As plantas 

Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre crimes ambientais 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação durante o debate. 

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: 4º   

Conteúdo: Aves Brasileiras 

Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos deverão escolher 3 espécies de aves brasileiras, 
apresentar suas curiosidades e o canto de cada ave escolhida. As 
apresentações serão realizadas na sala de metodologias ativas. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação, criatividade, conteúdo. 

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: 7º                                 

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: Língua Portuguesa. Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Livro didático e caderno de Português. 
- Unidade 4. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno. 
- Roteiro da Entrevista. 
- Produção e gravação de uma entrevista oral, com orientação e mediação da 

professora. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Caderno de Português 
- Adequação à proposta 

Valor da 
atividade: 

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

 

Entrega: - 01/11/19 (Entrevista) 
- 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: Literatura e Redação. Ano:  7o Ano                   
Bimestre: 4º   

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

Descrição 
da 
atividade: 

- Atividade avaliativa sobre o livro “Desprezados FC”. 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Produção e gravação de uma entrevista oral, com orientação e mediação da 

professora. 

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

Entrega: - 06/11/2019. 
(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:       7º                        
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Filosofia Iluminista 

 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma pesquisa acerca dos principais pensadores da Filosofia 

Iluminista; Elaboração de um seminario sobre os filósofos. (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: • 04/11 
• 11/11 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 
 
 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 7º ano A                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Gênero textual – charges. Verbos em pretérito imperfecto. Sobre a obra Lazarillo de 
Tormes.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos - INDIVIDUAL)  
Produção de tirinhas sobre o tema HÉROES E VILLANOS.  
Trabalho 2 (2,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Falar do passado. Atividades diversas. Verbos em pretérito imperfecto.  
Trabalho 3 (1,5 pontos - INDIVIDUAL) 
Atividades: apócope.  

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         


