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Mapa para Trabalhos – 6º Ano 

Disciplina: Matemática Ano:   2018                         Bimestre: 1º 

Conteúdo: Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais 

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: 

1,5 

Provável 
Data 

Data : 20/03/2018 
(   ) Presencial  
( x ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 

Durante o bimestre serão realizadas 2 avaliações imediatas em sala 
de aula valendo 0,5 assim que o conteúdo abordado for concluído, 
sendo que a mesma se dará com o auxilio 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. 
Será atribuído 1,5 ao final do bimestre para o aluno que executar 
todas as atividades que são enviadas semanalmente de modo online 
através da plataforma Khan Academy.(atividade realizada nas aulas 
de laboratório) 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                 Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Astronomia 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 31 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Astronomia 



Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 37 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                   Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Astronomia 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 46 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Astronomia 

Descrição 
da 
atividade: 

Interpretação de texto pág. 47 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 



Conteúdo: Astronomia 

Descrição 
da 
atividade: 

Desenho do sistema solar 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Astronomia 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios da pág. 55, 56, 57 e 58 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Planeta Terra 

Descrição 
da 
atividade: 

Desenho da crosta terrestre 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                   Bimestre: 



1º 

Conteúdo: Planeta Terra 

Descrição 
da 
atividade: 

História em quadrinhos sobre as teorias de formação da Terra 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e criatividade. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Planeta Terra 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios pág. 75, 81 e 82. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 
cada bimestre 3,0 pontos 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 6º                                 Bimestre: 
1º 

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 

 

 



ESPANHOL 

TURMA TRABALHO NOTA INDIVIDUAL / 
GRUPO 

6º ANO CONFECÇÃO DE PAINEL – PAÍSES 
HISPÂNICOS 

2,5 INDIVIDUAL  

6º ANO ATIVIDADES DO LIVRO – P. 8 A 16 1,0  INDIVIDUAL 

6º ANO ATIVIDADES DO LIVRO – P. 29 A 33 1,0 INDIVIDUAL 

6º ANO EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A 
PROVA 

0,5 INDIVIDUAL 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:       6°                           
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Greetings; introducing yourself; telephone number 

Descrição da 
atividade: 

• Diálogo de apresentação (pares); 

• Elaboração de “application card” (individual); 

• Organização do book (individual); 

• Organização do caderno (individual) 

Critérios de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 1,0  

• 2,0 

• 1,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 15/03/18 

• 05/04/18 

• Vistos durante o bimestre. 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: História Ano:       6°                           Bimestre: 1°  

Conteúdo: História e memória; Pré-História; Evolucionismo. 

Descrição 
da 
atividade: 

• Painel da evolução social do homem. (Grupo) 

• Atividades do Caderno (individual) 

• Entrevista - história e memória (individual) 

• Atividade escrita (individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da • 2,0 



atividade: • 1,0 

• 1,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 28/03 

• Vistos diários durante as 
aulas. 

• 08/03 

• 22/03 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

EDUCAÇÃO FISICA 

Mapa para Trabalhos – 6º ano 

Disciplina
: 

Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo
: 

Ginástica Geral ∕ Jogos e Brincadeiras 

Descriçã
o da   
atividade: 

- Participação nas aulas; 
 
- Relatório individual no caderno; 

 
- Entrevista individual no caderno; 

 
- Trabalho bimestral em grupo: “Jogos e brincadeiras da década de 80”. 

Critérios 
de 
Avaliação
: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 

Prováv
el 
data: 

Data: 
12∕03 
19∕03 
26∕03 
02∕04 
09∕04 

( ) Presencial 
( x ) Trabalho em 
sala de aula 
(somente a 
entrevista será 
realizada em casa) 
( ) Online 



 
 
 

OBS: 

- Durante o bimestre serão realizados relatórios sobre o conteúdo 
vivenciado na aula prática, valendo 2,0 o mesmo deverá ser realizado 
em sala ou no local da prática, em horário de aula. Não serão aceitos 
relatórios fora do prazo estabelecido, pois serão vistados na mesma 
aula em que o conteúdo foi abordado; 

 
- Trabalho bimestral: O aluno (a) deverá realizar entrevista com os 

familiares sobre o conteúdo proposto, a atividade estará valendo 1,0 e 
será realizada em casa, sendo o início do trabalho. O grupo deverá 
apresentar e expor seu trabalho em cartaz, fechando assim um total de 
5,0 pontos (entrevista 1,0 e apresentação 4,0). O trabalho escolhido 
será aplicado na aula prática; 

 
- Ao final do bimestre será atribuído 3,0 ao aluno (a) que participar e 
apresentar todas as atividades propostas. 

 
GEOGRAFIA 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Geografia Ano:       6°                           Bimestre: 1°  

Conteúdo: Paisagem geográfica e cartografia 

Descrição 
da 
atividade: 

• Mapa mental 

• Concurso mapa mental 

• Elementos do mapa – complementação do mapa mental 

• Atividades do caderno e participação nas aulas 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Avaliação do capricho, do empenho, do aprendizado sobre os 
componentes de localização e interesse.  

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 1,0 

• 1,0 

• 2,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 27/02 

• 06/03 

• 27/03 

• Vistos diários 

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

Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 
 

PORTUGUES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 6º    
Bimestre: 1º 

Conteúdo: 1) Tipos de Frases 



 
2) Interpretação de Textos 
 
3) Variação linguística 

Descrição 
da 
atividade: 

1) Em duplas, os alunos selecionarão frases em revistas e classificarão 
conforme o conteúdo visto em sala de aula. 
 
2) Atividade de Interpretação de Textos 
 
3) Mapa linguístico do Brasil: os alunos montarão um mapa com 
expressões e gírias das regiões do Brasil. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Seleção e correta classificação 
 
2) Adequação da resposta à pergunta, obedecendo à ideia central do 
texto 
 
3) Apresentação, pontualidade na entrega, atendimento ao que foi 
solicitado. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 1,0 (um ponto) 
Trabalho 2: 1,0 ponto 
Trabalho 3: 2,0 (dois pontos) 

• Obs. O restante das notas destinado aos trabalhos será obtido 
por meio de trabalhos/atividades realizadas em sala de aula. 

Entrega: 1) Data: 07/03/2018 
2) a ser marcado 
3) Data: 04/04/2018 

Trabalhos 1 e 2 serão realizados em sala. 
 
Trabalho 3 será realizado parte em casa, parte 
em sala de aula. 

 

 


