
 

Mapa para Trabalhos 7º Ano  
Disciplina: Arte  Ano: 2018                                  

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Períodos Artísticos;  

Releituras de imagens; 
Música. 

Descrição 
da 

atividade: 

Atividades práticas, bem como participação em sala de aula. 
Traballharemos com o caderno e outros materiais, como 
cartolinas, tintas, etc. 
Utilização de outros espaços, como sala de ginástica, sala ampla. 
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. 

 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Origem e  evolução dos seres vivos 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios 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 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: 7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Diversidade , evolução e classificação dos seres vivos 

Descrição 

da 

atividade: 

Interpretação de texto pág. 121 e 122 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os vírus 

Descrição 

da 

atividade: 

Pesquisa sobre a importância das vacinas. Atuais campanhas. Calendário 
de vacinação infantil. Como as vacinas são produzidas. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Atualidade das informações. Elaboração e participação na pesquisa. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os vírus 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios pág. 144 a 146. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os procariontes 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios páginas. 159 e 160 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os protozoários 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 173 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Fungos 

Descrição 

da 

atividade: 

Produção de uma cultura caseira de fungos para posterior observação 
em laboratório. Ver orientações da professora. 

Critérios 

de 

Avaliação: 

Participação na aula prática juntamente com sua cultura 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Os fungos 

Descrição 

da 

atividade: 

Exercícios página 182. 

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:  7º                               
Bimestre: 2º   

Conteúdo: Conteúdos do 2ª bimestre 

Descrição 

da 

atividade: 

Elaboração de um mapa conceitual para cada ser vivo estudado durante 
o segundo bimestre.  

Critérios 

de 

Avaliação: 

Criatividade e coerência. 

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         

 

ESPANHOL 

Mapa para Trabalhos 7A e 7B  
Disciplina:  Espanhol Ano : 2018                                  

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Estações do ano / verbo gustar / alimentos – vocabulário / 

pronomes demonstrativos. 

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos – individual) Produção de caligramas – 
estações do ano; 

• (1,0 pontos – individual) Atividades – verbo gustar;  
• (1,5 pontos – dupla) Produção de uma propaganda de 

alimentos; 
• (0,5 – 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.  



 

 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA – Ensino Fundamental 

. 
 

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Introdução à Filosofia Ano:      7° ano A                              Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filosofia e Ética no Período Medieval. 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um cartaz sobre os principais filósofos da Idade Média 
• Elaboração de uma produção escrita sobre a Ética na Idade Média. 
• Organização do caderno e conteúdo 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. 
• Durante as aulas. 

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

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

Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Introdução à Filosofia Ano:      7° ano B                              Bimestre: 2°  
Conteúdo: Filosofia Medieval e Ética 
Descrição da 
atividade: 

• Elaboração de um cartaz sobre os principais filósofos da Idade Média 
• Elaboração de uma produção escrita sobre a Ética na Idade Média. 
• Organização do caderno e conteúdo 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. 
• Durante as aulas. 

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

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

GEOGRAFIA – Ensino Fundamental 



Mapa para Trabalhos 
Disciplina: Geografia Ano:      7° ano A                              Bimestre: 2°  
Conteúdo: Relevo, clima, vegetação e águas no Brasil  
Descrição da 
atividade: 

• Caderno de atividades  
• Participação em sala e atividades do caderno. 
• Construção de um desenho do perfil altimétrico do relevo Brasileiro. O desenho 

será feito individualmente e será escolhido o perfil para cada aluno representar no 
desenho como forma de fixação de conteúdo.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

• Capricho e participação.  
• Realização das atividades propostas. 
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 
• Será avaliado no perfil altimétrico o capricho do desenho, a perfeição das medidas e 

a nomenclatura dos relevos.  
Valor da atividade: • 1,5 

• 1,5 
• 2,0 

 
Entrega: Data:  

• Vistos diários  
• Vistos diários 
• 31/05 

(  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: 2°  
Conteúdo: Relevo, clima, vegetação e águas no Brasil  
Descrição da 
atividade: 

• Caderno de atividades  
• Participação em sala e atividades do caderno. 
• Construção de um desenho do perfil altimétrico do relevo Brasileiro. O desenho 

será feito individualmente e será escolhido o perfil para cada aluno representar no 
desenho como forma de fixação de conteúdo.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

• Capricho e participação.  
• Realização das atividades propostas. 
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 
• Será avaliado no perfil altimétrico o capricho do desenho, a perfeição das medidas e 

a nomenclatura dos relevos.  
Valor da atividade: • 1,5 

• 1,5 
• 2,0 

 
Entrega: Data:  

• Vistos diários  
• Vistos diários 
• 31/05 

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

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

HISTÓRIA – Ensino Fundamental 



Mapa para Trabalhos 
Disciplina: História Ano:      7° ano A                              Bimestre: 2°  
Conteúdo: Declínio da Idade Média; Formação das monarquias absolutistas europeias; Renascimento; 

A expansão marítima europeia; 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (Individual) 
• Atividade escrita (Individual) 
• Releitura fotográfica (Grupo) 
• Painel (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 
• 22/05 
• 29/05 

(  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: 2°  
Conteúdo: Declínio da Idade Média; Formação das monarquias absolutistas europeias; Renascimento; 

A expansão marítima europeia; 
Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (Individual) 
• Atividade escrita (Individual) 
• Releitura fotográfica (Grupo) 
• Painel (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. 
• 25/05 
• 22/05 
• 29/05 

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

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

INGLÊS – Ensino Fundamental 

 

Mapa para Trabalhos 



Disciplina: Inglês Ano:      7° ano A                              Bimestre: 2°  
Conteúdo: Calendar; holidays; culture; prepositions of time. 
Descrição da 
atividade: 

• Pesquisar como são comemorados feriados no Brasil e em outras partes do mundo 
(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:  
• 22/05/2018 
• 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: 2°  
Conteúdo: Calendar; holidays; culture; prepositions of time. 
Descrição da 
atividade: 

• Pesquisar como são comemorados feriados no Brasil e em outras partes do mundo 
(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:  
• 17/05/18 
• Vistos durante o bimestre. 

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

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

LITERATURA E REDAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Mapa para Trabalhos 7º Ano A  
Disciplina: Literatura e redação Ano: 2018                                  

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Prova Literária, paródia, caderno de textos. 
Descrição Prova literária livro “ A volta ao mundo em 80 dias” de Júlio Verne. 



da 
atividade: 

Gravação em vídeo de uma paródia. 
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: 3,0 
Paródia – Valor 1,0 pontos 

Caderno de textos- Valor: 1,0 

Provável 
Data 

Data :  
Paródia 28/05 
Prova Literária 04/06 
Caderno de textos 18/06 

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

OBS:  
Mapa para Trabalhos 7º Ano B  

Disciplina: Literatura e redação Ano: 2018                                  
Bimestre: 2º 

Conteúdo: Prova Literária, paródia, caderno de textos. 

Descrição 
da 

atividade: 

Prova literária livro “ A volta ao mundo em 80 dias” de Júlio Verne. 
Gravação em vídeo de uma paródia. 
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: 3,0 
Paródia – Valor 1,0 pontos 

Caderno de textos- Valor: 1,0 

Provável 
Data 

Data :  
Paródia 24/05 
Prova Literária 07/06 
Caderno de textos 21/06 

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

OBS:  
 

 
 

Mapa para Trabalhos 7º Ano  
Disciplina: Matemática  Ano: 2018                                  

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Sólidos geométricos, números racionais, expressões algébricas, 

equações de 1º grau  e inequações de 1º grau 
Descrição 

da 
Trabalho individual com consulta ao caderno 



atividade: 
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 : 19/06/2018 

(   ) 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  – 7º Ano  A 
Disciplina: Português Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: - Interpretação de texto 

- Poesia 
- Tipos de sujeito  
- 

Descrição 
da 

atividade: 

1- Leitura e interpretação de texto "Memórias de um aprendiz 
escritor", p.80 a 83.  
2 - Trabalho em grupo: Poesia em movimento 
3- Leitura e interpretação de texto das páginas 104 a 106. 
4 - Leitura e interpretação do texto " O caçador de palavras", p. 
120 a 122  
5 - Trabalho avaliativo: Tipos de sujeito 
 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Organização, dedicação e execução das atividades propostas. 
Coesão e coerência nas respostas apresentadas. 

Valor da 
atividade: 

Atividade 1 – 0,5 pontos 
Atividade 2 – 2,5 pontos 
Atividade 3 -  0,5 pontos 
Atividade 4 -  0,5 pontos 



Atividade 5 – 1,0 pontos 
 

Provável 
Data 

Data : 
  
Atividade 1 -11/05 
Atividade 2 - 25/05 
Atividade 3 - 05/06 
Atividade 4 -12/06 
Atividade 5 - 19/06 
 

 

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

OBS:  
  

 
 

Mapa para Trabalhos – 7B 
Disciplina:  Português  Ano :  2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Leitura e interpretação de textos / sujeito e predicado / Tipos de 

sujeito / Acentuação / Poemas em movimento / Concordância 
dos verbos com os sujeitos simple e composto / verbos de 
ligação e predicativo do sujeito.  

Descrição 
da 

atividade: 

• (1,5 pontos – individual) Atividades de leitura e 
interpretação de textos; 

• (1,0 ponto – individual) Sujeito e predicado; 
• (1,5 pontos – duplas) Poemas em movimento;  
• (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 – 

7ºano A  



Disciplina:                                    Educação Física              Ano: 2018                         
Bimestre: 2º Conteúdo:                         Introdução a Anatomia Humana, Ginástica 
geral e atividades circenses Descrição da atividade:          �  Criação e 
apresentação de coreografias em sala (grupo); 

�  Criação de materiais; 
�  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 

- Pesquisa: 2,0 
- Relatórios: 1,0 
- Atividades no caderno: 1,0 
- Criação de coreografias e materiais: 3,0 

Provável data:                  Data:
17⁄05 
24⁄05 
07⁄06 
14⁄06 

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

(   ) Online 
 
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. 

 
 



 

 

 


