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Mapa para Trabalhos 7º Ano 

Disciplina: Matemática  Ano: 2018                                  Bimestre: 
1º 

Conteúdo: Números Inteiros, Plano Cartesiano e Geometria  

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 : 29/03/2018 
(   ) 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: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 22, 24,28, 30, 35 a 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 prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração do jogo da cadeia alimentar. Trabalho em grupo. 



Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 44, 47, 48 e 49. 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 22, 24,28, 30, 35 a 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 prevista ( x  ) Presencial  
( x  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre manejo sustentável. 

Critérios 
de 

Interação, argumentação e participação durante o debate. 



Avaliação: 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Confecção de cartazes sobre os biomas Brasileiros 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade, cooperação e colaboração. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 84, 85, 86. 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Jogo da seleção natural – pág. 95 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Organização e participação do grupo. 

Valor da Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 



atividade: cada bimestre 3,0 pontos 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Desenho células procariontes e eucariontes 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade e coerência. 

Valor da 
atividade: 

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

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

 

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 108 e 109. 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                   Bimestre: 1º 

Conteúdo: Organização dos seres vivos na Biosfera 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro páginas – 121 e 122. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da Todas as atividades do livro serão avaliativas – totalizando no final de 



atividade: cada bimestre 3,0 pontos 

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Ciências Ano: 7º                                 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 

7º A e B 
(ESP.) 

ATIVIDADES – FUTURO IMPERFECTO 1,5  INDIVIDUAL 

7º A e B 
(ESP.) 

VERBOS EM GERÚNDIO – DESCRIÇÃO 
DE PINTURAS 

1,5  INDIVIDUAL 

7º A e B 
(ESP.)  

ROUPAS / CORES – DESCRIÇÃO DE 
PESSOAS 

1,5  INDIVIDUAL 

7º A e B 
(ESP.) 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A 
PROVA 

0,5  INDIVIDUAL 

    

7º B 
(PORT.) 

PAINEL – HERÓIS FICTÍCIOS / HERÓIS 
DA VIDA REAL 

1,0  INDIVIDUAL 

7º B 
(PORT.) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO – P. 14 A 19 

0,5  INDIVIDUAL 

7º B 
(PORT.) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO – P. 41 A 45 

0,5  INDIVIDUAL 

7º B 
(PORT.) 

VERBOS I e II 1,5  DUPLA 

7º B 
(PORT.) 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO – P. 56 A 58  

0,5  INDIVIDUAL 

7º B 
(PORT.) 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A 
PROVA 

1,0  INDIVIDUAL 

 

 

 



INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:      7° ano A                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Foods; coparative and superlative 

Descrição da 
atividade: 

• Preparação de comidas de países de língua inglesa 
(grupos); 

• 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: 

• 3,0 

• 1,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 03/04/2018 

• 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: Inglês Ano:      7° ano B                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Foods; coparative and superlative 

Descrição 
da 
atividade: 

• Preparação de comidas de países de língua inglesa (grupos); 

• 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: 

• 3,0 

• 1,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 05/04/2018 (a confirmar) 

• Vistos durante o bimestre. 

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

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

HISTORIA 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: História Ano:      7° ano A                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Idade Média, Séculos finais da Idade Média; Os árabes e o Islamismo. 



Descrição 
da 
atividade: 

• Maquete sobre o feudo (Grupo) 

• Atividades do caderno (Individual) 

• Atividade escrita (Individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 

• 1,0 

• 1,0 
 

Entrega: Data:  

• Início 14/03 e entrega 21/03. 

• Vistos diários durante as 
aulas. 

• 10/04 

(  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:      7° ano B                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: Idade Média, Séculos finais da Idade Média; Os árabes e o Islamismo. 

Descrição 
da 
atividade: 

• Maquete sobre o feudo (Grupo) 

• Atividades do caderno (Individual) 

• Atividade escrita (Individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 3,0 

• 1,0 

• 1,0 
 

Entrega: Data:  

• Início 09/03 e entrega 23/03. 

• Vistos diários durante as 
aulas. 

• 10/04 

(  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 – 7º ano A 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 



Conteúdo: Jogos pré-desportivos do futsal 

Descrição 
da   
atividade: 

- Participação nas aulas; 
 
- Relatório individual no caderno; 

 
- Pesquisa sobre as principais regras do futsal; 

  
- Trabalho bimestral em grupo: Recriar e adaptar regras do futsal. 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação, 
apresentadas. 

organização e coerência das atividades
 propos
tas 

e 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 

Provável 
data: 

Data: 
08∕03 
15∕03 
22∕03 
29∕03 
05∕04 

( ) Presencial 
( x ) Trabalho em 
aula 
( ) Online 

 
s
a
l
a 

 
d
e 

 
 
 

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 iniciar o trabalho com a 
pesquisa individual no caderno, que será realizada na biblioteca, 
valendo 1,0. O grupo deverá apresentar e expor seu trabalho em 
cartaz, fechando assim um total de 5,0 pontos (pesquisa 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. 

 

 
Mapa para Trabalhos – 7º ano B 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Ginástica Geral ∕ Jogos e Brincadeiras 



escrição 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 

Provável Data: ( ) Presencial 

data: 06∕03 
13∕03 
20∕03 
27∕03 
03∕04 
10∕04 

( 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:      7° ano A                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: BRASIL – ocupação do território – divisões políticas e Estado.  

Descrição 
da 
atividade: 

• Pesquisa sobre governantes do Brasil 

• Mapa conceitual e painel sobre organização política/administrativa 
no Brasil 



• Caderno de atividades e linha do tempo 

• Participação em sala e atividades do caderno. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Capricho e participação.  

• Auxílio na elaboração do painel.  

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 0,5 

• 2,5 

• 1,0 

• 1,0 
 

Entrega: Data:  

• 22/02 

• 22/02 

• 06/03 até 13/03 

• Vistos diários  

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

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

 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Geografia Ano:      7° ano B                              
Bimestre: 1°  

Conteúdo: BRASIL – ocupação do território – divisões políticas e Estado. 

Descrição 
da 
atividade: 

• Pesquisa sobre governantes do Brasil 

• Mapa conceitual e painel sobre organização política/administrativa 
no Brasil 

• Caderno de atividades e linha do tempo 

• Participação em sala e atividades do caderno. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

• Capricho e participação.  

• Auxílio na elaboração do painel.  

• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

• 0,5 

• 2,5 

• 1,0 

• 1,0 

Entrega: Data:  

• 22/02 

• 22/02 

• 01/03 até 12/03 

• Vistos diários 

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

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


