
Mapa para Trabalhos – 6º Ano  
Disciplina: Arte Ano:2018                  

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Períodos Artísticos;  

Trabalhos manuais; 
Formas geométricas. 

Descrição 
da 

atividade: 

Atividades práticas, bem como participação em sala de aula. 
Traballharemos com o caderno e outros materiais, como 
cartolinas, tintas, etc. 
Algumas das atividades poderão ser realizadas em pequenos 
grupos. Para isso a professora irá designar. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Alcançar a proposta; Estética; Capricho; Participação no 
desempenho da proposta. 
 

Valor da 
atividade: 10,0 

Provável 
Data 

Data : 01/05 - 
15/07/2018 

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

OBS: 

Durante o bimestre são realizados trabalhos práticos em sala de 
aula. Com a utilização do caderno de Desenho, bem como outros 
materiais. 
A participação em sala de aula somam 2,0 pontos na média final, 
uma vez que o aluno que participa ativa e efetivamente de todas 
as propostas alcança pontuação total de participação. 
 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Recursos Naturais do Planeta Terra 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 99; 100. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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: 2017             
Bimestre: 2º 

Conteúdo: Recursos Naturais do Planeta Terra 

Descrição 

da 

atividade: 

Fórum de debate sobre impactos ambientais  

Critérios de 

Avaliação: 

Participação e argumentação durante o debate 

Valor da 

atividade: 

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

de cada bimestre 

Entrega: Sem data ( x  ) Presencial  

( x  ) Trabalho feito em sala de aula         

(  ) Online 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Página 108 – Elaborar uma história em quadrinhos. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Criatividade e Conteúdo. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 118; 119 e 120 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 116 e 117 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O uso do solo 

Descrição 

da 

atividade: 

Fórum de debate – em grupo – pág. 126 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência, cooperação e colaboração. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 128 e 129. 
Exercícios páginas 141 a 143 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: A poluição do solo e o ser humano 

 Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 153 e 154 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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:  6º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: O solo e suas características 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 164. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 

atividade: 

Todas as atividades do livro 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 – 6º Ano  
Disciplina:  Espanhol Ano :   2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Estabelecimentos comerciais / Uso de Hay x Tiene / Uso de muy 

x mucho / meios de transportes / materiais escolares / artigos 
definidos e indefinidos.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos - grupo) Estabelecimentos comerciais – 
vocabulários;  

• (1,0 pontos - dupla) Atividades: uso de muy y mucho; 
• (1,5 pontos - dupla) Artigos definidos e indefinidos;  
• (0,5 ponto - individual) Atividades – revisão para a prova; 
• (0,5 ponto - individual) Caderno.  

Critérios 
de 

Avaliação:  

Uso adequado das estruturas gramaticais trabalhadas, capricho, 
dedicação e seriedade no desenvolvimento de todas as 
atividades propostas durante o bimestre. . 

Valor da 
atividade: Descrito acima.  

Provável 
Data Durante o 2º bimestre 

(   ) Presencial  
( x ) Trabalhos feitos em sala de aula         
(  ) Online 

OBS: 
Todos os trabalhos serão realizados em sala de aula. Caso o 
aluno leve para casa como tarefa, será por não ter terminado 
durante o tempo de aula.  

 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Introdução à Filosofia Ano:       6°                           Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filósofos pré-socráticos 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um cartaz e um pequeno texto sobre os diferentes filósofos pré-
socráticos. 

• Elaboração de uma produção escrita sobre o que é Ética e sua importância no 
cotidiano. 

• Organização do caderno e conteúdos da disciplina.  
• Atividades (exercícios) no caderno 

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:  
• 21/05 
• 04/06. 
• Visto ao final de cada aula. 

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



• Durante as aulas. 
Obs: Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades avaliativas. 

 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Geografia Ano:       6°                           Bimestre: 2°  
Conteúdo: Paisagem geográfica e cartografia 
Descrição da 
atividade: 

• Caderno de atividades. 
• Atividades em sala e caderno.  
• Confecção de painel sobre paisagem urbana. 

 
Critérios de 
Avaliação: 

• Realização dos exercícios do caderno de atividades. 
• Organização, respeito aos colegas, participação em sala. 
• Capricho, empenho, dedicação com o grupo e participação.  

 
Valor da atividade: • 1,5 

• 1,5 
• 2,0 

 
Entrega: Data:  

• Vistos diários 
• Vistos diários 
• 12/06 

( 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: 2°  
Conteúdo: Povos da Mesopotâmia; A civilização egípcia; Hebreus, persas e fenícios; 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do Caderno (individual) 
• Atividade escrita (individual) 
• Escrita cuneiforme (individual) 
• Seminário (grupo) 

 
Critérios de 
Avaliação: 

• Avaliação oral e escrita. 
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 

Valor da atividade: • 1,0 
• 1,5 
• 1,0 
• 1,5 

Entrega: Data:  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 30/05 
• 17/05 
• 06/06 

( 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:       6°                           Bimestre: 2°  
Conteúdo: Family tree; verb to be; class schedule; simple present. 



Descrição da 
atividade: 

• Elaboração da Family tree do aluno (individual); 
• Elaboração da class schedule da turma (em 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: • 1,0 
• 2,0 
• 1,0 
• 1,0 

Entrega: Data:  
• 24/05/18 
• 21/06/18 
• 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 – 6º Ano  
Disciplina: Literatura e redação Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Livro “O pequeno príncipe” 

Caderno de textos 

Descrição 
da 

atividade: 

Prova literária do livro “O pequeno príncipe”, Antoine  De Saint-
Exupéry.  
Confecção e exposição literária do livro “O pequeno príncipe” 
Caderno de textos com todos os textos solicitados em sala de 
aula. 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Ler o livro, e também é necessário trazê-lo no dia da prova. 
Coerência das respostas com o livro. 
Ter todos os textos apresentados com as devidas correções feitas 
anteriormente pela professora. 
Organização, dedicação e execução das atividades propostas. 
 

Valor da 
atividade: 

Prova literária- Valor: 2,5 
Exposição  – Valor 2,0 
Caderno de textos- Valor: 0,5 

Provável 
Data 

Data : 
 Prova literária 08/06 
Exposição da maquete 15/06 
Caderno de textos 15/06 
 

 

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

OBS:  
 

 
 
 

 
 



Mapa para Trabalhos – 6º Ano  
Disciplina: Matemática Ano:   2018                        

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Sólidos geométricos, potência, raiz quadrada, múltiplos e 

divisores, divisibilidade e fatoração.  
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 : 17/06/2018 

(   ) 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.  
Será realizada a montagem de sólidos geométricos (em sala) 
valendo 0,5. 
Ao final do bimestre será atribuído 1,0 ao aluno que apresentar 
uma adequada estrutura e organização do caderno. 
Será atribuído 1,0 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: Língua Portuguesa Ano: 6º     

Bimestre: 2º 
Conteúdo: 1) Produção de Textos: História em quadrinhos 

 
2) Atividade de Interpretação de Textos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

1) Os alunos pesquisarão uma fábula de Monteiro Lobato e, a 
partir desta obra, realizarão a sua adaptação para o gênero 
história em quadrinhos. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Adequação ao gênero. Adaptação adequada. Transformação 
do gênero narrativo em diálogo. 
 
 

Valor da Trabalho 1: 1,5 



atividade: Trabalho 2: 1,5 
• Obs. O restante das notas destinado aos trabalhos será 

obtido por meio de atividades realizadas em sala de aula. 
 

Entrega: 13/06 TRABALHOS 1 : 
(x) Trabalho feito em casa. 
(  ) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
Trabalho 2: será realizado em sala de 
aula. 
 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ed. Física Ano: 6 º            Bimestre: 2º 
Conteúdo: Introdução a Anatomia Humana, Ginástica Rítmica e atividades 

circenses Descrição da atividade:       
Criação e apresentação de coreografias em sala (grupo); 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Criação e apresentação de coreografias em sala; 
Atividades práticas (grupo); 
Atividades no caderno (individual); 
Pesquisas no laboratório de informática e biblioteca; 
Relatórios sobre o conteúdo desenvolvido nas aulas (individual); 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

 Participação  nas  aulas  teóricas  e  práticas,  organização  e  
coerência  das atividades propostas e apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

Participação nas aulas: 3,0 

Pesquisas: 2,0 
Relatórios: 1,0 
Atividades no caderno: 1,0 
Criação de coreografias: 3,0 

Entrega: 21⁄05 
28⁄05 
04⁄06 
11⁄06 
18⁄06 
 

TRABALHOS 1 e 2 : 
(x) Trabalho feito em casa. 
(x) Trabalho feito em sala de aula         
(  ) Online 
 
DEMAIS TRABALHOS  serão 
realizados em sala de aula. 
 

 

Obs:                                 - Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades 
avaliativas, mas os alunos (as) serão avisados com 
antecedência; 

-  Se  necessário  os  trabalhos  em  grupos  também  
poderão  ser  avaliados individualmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obs:                                 - Há possibilidade de mudanças nas datas das atividades 
avaliativas, mas os alunos (as) serão avisados com 
antecedência; 

-  Se  necessário  os  trabalhos  em  grupos  também  
poderão  ser  avaliados individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 


