
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 9°ANO 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2019 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • Tigres Asiáticos 
• Oriente Médio 
• Recursos energéticos 

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Conteúdos do caderno 
• Simulado 
• Avaliação escrita 

 
• Elaboração de relatório sobre documentário.  

 
O relatório deve analisar a evolução dos recursos energéticos, bem como os 
projetos científicos envolvidos e a disputa pelo controle das áreas com 
recursos. 
 

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: 7/11.  

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 9°   Ensino Fundamental                       

Bimestre: 4° 
 

Conteúdo: Trigonometria no triângulo retângulo 
Descrição 
da 
atividade: 

Resolver os exercícios das páginas 66 a 68, do Caderno de 
Atividades.  
 
Pode ser resolvido no próprio material. 
 
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 : 11 / 11 / 2019 ( x ) Trabalho feito em casa          
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

Mapa para Trabalhos – 9ºano  
Disciplina :  Educação Física  Ano: 2019                   Bimestre: 4º   
Conteúdo:  Dança de salão (bolero) e a Evolução da Dança ( anos 60, 80).  
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 de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Governo Collor; 
- Governo FHC; 
- Governo Lula e Dilma; 
- 11 de setembro. 
 

Descrição da 
atividade: 

 
 
- O trabalho consiste em uma apresentação de jornal com as principais notícias de 
cada tema. 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega:  
07/11 
 

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



 
 

 

 
 
 
 
  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2019                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: • O fim da Guerra Fria; 

• Os conflitos do Oriente Médio; 
• Neoliberalismo; 
• A volta do governo civil no Brasil; 

• O Governo de FHC; 
• O Governo do Lula; 

• O Governo Dilma. 

 
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: 4º   

Conteúdo: - O fim da Guerra Fria; 
- Os conflitos do Oriente Médio; 
-Neoliberalismo; 
-A volta do governo civil no Brasil; 
-O Governo de FHC; 
-O Governo do Lula; 
-O Governo Dilma. 
 

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: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: 07/11 
• Observação: Há possibilidade 

de mudanças nas datas das 
atividades avaliativas. 

 

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



 
 
 

 
 

Características do Totalitarismo: 
  
Alemanha. 
Itália. 
Portugal. 
Espanha. 
Brasil (Getúlio Vargas). 
 
Quais os benefícios para os países? 
Quais eram as contradições do governo. 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Introdução a Filosofia Ano:       9º                    
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  

Filosofia Contemporânea. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
• Elaboração de uma pesquisa e seminário sobre as diferentes vanguardas 

artísticas, no século XX. (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: • 06/11 
• Visto ao final de cada 

aula. 
 

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



Mapa para Trabalhos  – 9º Ano  
Disciplina: Ciências Ano:2019                      Bimestre: 4º 
Conteúdo: Termometria, Reações Químicas e Óptica. 

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 terá um 
tema diferente. 

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 de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 9º                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Teatro do Oprimido; MPB 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Produção de teatro debate em grupo.  
Atividade 2: Análise de composição musical de protesto.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: participação na criação e apresentação teatral, visando a participação 
dos espect.-atores.   
Atividade 2: Capacidade crítica e contextualização do análise.  
 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 20 
Atividade 2: 10 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 



 
 

Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Espanhol  Ano: 9º ano 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Preservação do meio ambiente. Fotos com legendas. Documentário. Debates.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos – DUPLA)  
Produção de painel: problemas ambientais.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – DUPLA) 
Atividades: pretérito imperfecto de subjuntivo. 
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Debate e atividade escrita sobre o documentário “Lixo extraordinário – (2009).  

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: 9º    

Bimestre: 4º 
Conteúdo: Crase 
Descrição 
da 
atividade: 

Cada aluno deverá fazer uma pesquisa acerca das regras de uso 
da crase. (em casa) 
Após a pesquisa, será realizada uma atividade em sala sobre o 
uso da crase. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Pontualidade na entrega; 
Legibilidade do trabalho; 
Apresentação correta das regras. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega: 12/11 Atividade em grupo 
 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º    

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: 12/11 Atividade individual 
 
Obs. O restante da nota será composto pelo Simulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano / Trabalho I  

Disciplina: Inglês Ano: 2019                    Bimestre: 4º 
Conteúdo: FILM REPORT – RELATÓRIO DO FILME 
Descrição 

da 
atividade: 

Os alunos deverão fazer um relatório sobre o filme Breakthrough.  

Critérios 
de 

Avaliação: 

- Apresentar os principais momentos do filme 
- Dar opinião pessoal sobre o filme 

  
Valor da 
atividade: 0.5  

Provável 
Data 

Data:  
             01/11 

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

OBS:  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano / Trabalho I I 

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 

Provável 
Data 

Data:  
             8/11 

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

OBS:  

Mapa para Trabalhos – 9º ANO / Trabalho I II 

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 

Avaliação: 

Acuidade, no que diz respeito à precisão das palavras escolhidas 
para preencher o exercício. 

Valor da 
atividade: 1.0 

Provável 
Data 

Data:  
            15/11      

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

OBS:  


