
 

MAPAS DE 

TRABALHO 

9º ANO  
 

 

 

 

 

 

 



ESPANHOL 

9º 
ANO 

ATIVIDADES – PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

1,0  INDIVIDUAL 

9º 
ANO 

CONFECÇÃO DE OBRA DE ARTE – 
ANTONIO BERNI 

2,0  INDIVIDUAL 

9º 
ANO 

PAINEL – IMPERATIVO AFIRMATIVO 1,5 GRUPOS 

9º 
ANO 

EXERCÍCIOS DE REIVSÃO PARA A 
PROVA 

0,5 INDIVIDUAL 

 

MATEMATICA 

Trabalho sobre Potências e Radicais 
Disponível no Caderno de Atividades do Livro didático – Páginas 5 e 6 
Fazer os exercícios 1 até o 6 no caderno de atividades. 
Individual 
Valor 1,0 
Entregar o caderno de atividades no dia 16/04/2018 
 

 

INGLES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Inglês Ano:      9 °                             
Bimestre: 1° Bimestre 

Conteúdo: Travels; tag questions; second conditional; hypothetical situations 

Descrição da 
atividade: 

 Pesquisa e elaboração de um “romantic travel itinerary” 
(grupos); 

 Simulado; 

 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: 

 1,5 

 1,5 

 1,0 

 1,0 

Entrega: Data:  

 04/04/2018 

 20/04/2018 

 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: História Ano:      9 °                             Bimestre: 1° 
Bimestre 

Conteúdo: Guerra no campo: Canudos e Contestado; Reformas urbanas e a revolta da 
vacina; Urbanização e os operários; Revolta da Chibata; Primeira Guerra 
Mundial; Revolução Russa; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 Atividade escrita (individual) 

 Seminário (grupo) 

 Atividades do caderno (Individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita. 

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 2,0 

 2,0 

 1,0 

Entrega: Data:  

 20/03 

 10/04 

 Vistos diários durante as 
aulas. 
 

( 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 – 9º ano 

Disciplina: Educação Física Ano: 2018 
Bimestre: 1º 

Conteúdo: Voleibol 

Descrição da   
atividade: 

- Participação nas aulas 
 
- Pesquisa em grupo na biblioteca; 

 
- Atividades imediatas; 

 
- Trabalho bimestral em grupo: Aatividades recreativas do voleibol. 

Critérios 
de   
Avaliação: 

Participação, organização e coerência das atividades
 propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

1
0
,
0 



 

 

- 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:      9 °                             Bimestre: 1° 
Bimestre 

Conteúdo: Globalização mundial 

Descrição 
da 
atividade: 

 Pesquisa e apresentação sobre multinacionais 

 Produção de texto 

 Atividades do caderno (Individual) 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Avaliação oral e escrita, e participação nas aulas. 

 Empenho nas atividades e pontualidade nas entregas diárias.  

 Desenvolvimento das ideias textuais, compreensão do tema, 
reflexão crítica.  

 Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e 
comprometimento. 

Valor da 
atividade: 

 1,0 

 1,5 

 1,0 

Entrega: Data:  

 22/02 

 15/03 

 Vistos diários durante as 
aulas. 
 

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

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

 

 

 

Provável 
data: 

Data: 
09∕03 
16∕03 
23∕03 
30∕03 
06∕04 

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

 
 
 

OBS: 

- 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; 

 
-  

 
- As atividades imediatas serão realizadas em aula, sendo: perguntas, 
palavras cruzadas, desenhos ilustrativos, enfim, diversas atividades 



PORTUGUES 

Mapa para Trabalhos 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º            Bimestre: 1º 

Conteúdo: Trabalho 1: Entrevista 
Trabalho 2: Leitura e Interpretação de Textos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

TRABALHO 1 
Gerações na escola: cada grupo ficará responsável por trazer à escola 

uma pessoa de determinada faixa etária para um bate papo sobre os 
diferentes momentos da vida, principalmente relatando sobre a juventude. 
Além disso, o grupo preparará uma pesquisa sobre as décadas passadas, 
enfocando o período do entrevistado. 
 
TRABALHO 2 

Atividade de Interpretação de Textos. 
 
TRABALHO 3 
Verificação imediata. Aqui serão feitas atividades referentes aos 
conteúdos estudados em sala de aula. As atividades serão realizadas 
imediatamente após a explicação do professor, da feitura dos exercícios e 
da devida correção. 
Além disso, será atribuída nota para os exercícios feitos em sala de aula. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

TRABALHO 1 
Organização textual. 
Criatividade. 
Rigor na pesquisa. (não serão aceitas cópias de textos da internet) 
Pontualidade. 

Valor da 
atividade: 

Trabalho 1: 2,0 pontos 
Trabalho 2: 1,0 ponto 
Trabalho 3: 1,0 ponto 

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

Entrega: 1) Confirmado com os 
alunos 
2) a ser marcado 
3) a ser marcado 

TRABALHOS 1: 

(x) Trabalho feito em casa. 
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
DEMAIS TRABALHOS serão realizados em sala 
de aula. 

 

 
 


