
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  8o Ano                   
Bimestre: 4º   

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

 

Descrição 
da 
atividade: 

- Individualmente, criar um infográfico (modelo na página 92) ilustrado 
comparando o ano em que você nasceu com a atualidade (2018). As 
informações para criação do infográfico estão na página 101. 

- 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: - 30/10/19 (Infográfico) 
- 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:  8o Ano                   
Bimestre: 4º   

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

Descrição da 
atividade: 

- Atividade avaliativa sobre o livro “Amigos secretos”. 
- Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Redação. 
- Produção e apresentação de um Seminário, com temas definidos em sala 

e conforme orientações do livro didático. 

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: - 05/11/2019. 
(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 – 8° ANO 

Disciplina: ARTE Ano: 2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • FETAG – Romeu e Julieta 
• Máscaras Comédia e Tragédia 
• Produção visual 

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 - Produção das máscaras 
• 10 - Produção visual  
• 10 - Produção visual 

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



 
 

 

 
 
 

Mapa para Trabalhos – 8ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 4º   
Conteúdo:  Esportes: Basquetebol, Dança de salão (bolero) e a Evolução da 

Dança ( anos 60, 80). 
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 8°ANO 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • Oceania 
• Regiões polares 

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno e caderno de atividades 
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Elaboração de relatório sobre documentário O relatório deve abordar os 
principais temas trabalhados no documentário sobre a Oceania. 

 
• 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: 8/11.  

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



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.  
 

-  



 
 

 
 
 

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: Sistemas de equações de 1º grau, circunferências, perímetro, área e volume. 

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: 06/11 
(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  8º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Sistema endócrino. Reprodução e hereditariedade. 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
230;234;241/242; 252; 259; 262; 267/268; 282/283. 

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: 4º   

Conteúdo: Reprodução e Hereditariedade 

Descrição 
da 
atividade: 

Seminário sobre métodos contraceptivos. 

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: 4º   

Conteúdo: Reprodução e Hereditariedade 

Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração mapa conceitual. 

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 para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 8º                                 

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 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- A Guerra do Paraguai. 
- Imigração europeia. 
- Proclamação da República. 
 

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:  
07/11 
 

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



 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Brasil República. 

Descrição da 
atividade: 

 
Os alunos devem elaborar um projeto com propostas de melhorias, criar um partido 
político e uma propaganda política para conquistar votos. 
O trabalho deve conter: vídeo, propostas e uma foto oficial do candidato. 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Oralidade. 
- Relacionamento com o grupo. 
- Cumprimento dos 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: 8° ano  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- A Guerra do Paraguai. 
- Imigração europeia. 
- Proclamação da República. 
 

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Introdução a Filosofia Ano:       8º                    
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Filosofia Contemporânea 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Realização de uma pesquisa sobre as diferentes profissões e formas de 

trabalho que surgiram no século 21; (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: • 05/11 
 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 8º ano 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Festas hispano-americanas. Filme: Viva la Vida. Día de los muertos. 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (2,0 pontos – EM GRUPO) 
Pesquisa no laboratório, seguida de apresentação referente ao tema “Festas 
hispano-americanas”.  
Trabalho 2 (1,5 pontos – DUPLA) 
Filme: Viva la Vida. Atividades.  
Trabalho 3 (1,5 pontos - INDIVIDUAL) 
Atividades: presente de subjuntivo.  

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: Português  Ano: 8º ano                              
Bimestre: 4º   

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

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos – DUPLA)  
Atividades: pontuação.  
Trabalho 2 (1,5 pontos - DUPLA)  
Atividades: filme “O extraordinário”.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Interpretação de textos (questões objetivas) 
Trabalho 4 (1,0 pontos – DUPLA) 
Atividades: conjunções.  
 

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         


