
 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina: Arte Ano:  2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Artista Carla Caffé, técnica bico de pena, realismo, Muralismo 

mexicano. Arte Larino-americana.  
Descrição 

da 
atividade: 

Caderno de viagem 10 
Produção de desenho na técnica bico de pena 10 
Projeto sobre o muralismo 10 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Elaboração estética, respeitando as propostas práticas.  
Organização do espaço de trabalho e limpeza dos materiais.  

Valor da 
atividade: 30 

Provável 
Data 

Data: 26/02/2018 
05/03/2018 
12/03/2018 
19/03/2018 

 

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

OBS: 
Os alunos realizarão todos os trabalhos em sala de aula. Quando 
alguém faltar poderá realizá-lo em outra aula (desde que não 
prejudique o andamento da aula) ou em casa.  

 

Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina:  Espanhol Ano :   2018                         

Bimestre : 2º 
Conteúdo:  Características e curiosidades – esportes / como dar 

informações de lugares / bebida típica argentina – mate. 

Descrição 
da 

atividade: 

• (2,0 pontos – duplas) Produção de infográficos – 
esportes; 

• (0,5 ponto – duplas) Produção de diálogos – pedir e dar 
informações de lugares;  

• (1,0 ponto – grupos) Exposição – bebida típica argentina 
el mate .  

 
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 Data: 
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:      9 °                             Bimestre: 2° Bimestre 
Conteúdo: Ética contemporânea 
Descrição da 
atividade: 

• Realização de pesquisa e painel: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra 
Mundial e as possibilidades da Ética. 

• Pesquisa sobre os filósofos do Entre Guerras e Pós-Guerras. 
• 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 
• Simulado: 1,5 
• 1,0 

Entrega: Data:  
• 23/05 
• 06/06 
• 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: Geografia Ano:      9 °                             Bimestre: 2° Bimestre 
Conteúdo: Globalização mundial 
Descrição da 
atividade: 

• Caderno de atividades.  
• Atividades do caderno e do livro (Individual). 
• Apresentação de seminário sobre o continente Europeu: A apresentação será por 

temas e efetuada através de duplas. A atividade será realizada em sala.  
Os temas serão:  
a) Região setentrional – características físicas e culturais 
b) Região central e ocidental - características físicas e culturais 
c) Região do mediterrâneo - características físicas e culturais. 
d) Leste Europeu - características físicas e culturais.  
e) Conflitos étnicos e movimentos separatistas.  
f) Migrações na Europa.  
g) Desenvolvimento dos países Europeus.  
Assim, cada dupla irá abordar um tema para efetuar a explanação para turma.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

• Empenho nas atividades e pontualidade nas entregas diárias.  
• Organização, respeito aos colegas, responsabilidade e comprometimento. 
• Realização das atividades propostas.  
• Coerência na explanação, coesão da dupla e argumentação.   

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

Entrega: Data:  
• Vistos diários durante as aulas. 
• Vistos diários durante as aulas. 
• 07/06 – apresentação - a 

construção do trabalho ocorrerá 
nas aulas anteriores.  

( 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: 2° Bimestre 
Conteúdo: O totalitarismo em ascensão; O fascismo italiano; O nazismo alemão; O totalitarismo 

soviético; A Segunda Guerra Mundial; O Brasil na Segunda Guerra Mundial; O pós 
Guerra; A Revolução Militar de 1930; O governo de JK. 

Descrição da 
atividade: 

• Atividades do caderno (individual) 
• Atividade escrita (individual) 
• Propaganda (grupo)  
• Jornal escrito (grupo) 
• Apresentação do jornal (grupo) 

Critérios de 
Avaliação: 

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

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

Entrega: Data:  
• Vistos diários durante as aulas. 
• 29/05 
• 17/05 
• 05/06 
• 05/06 

( 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:      9 °                             Bimestre: 2°  
Conteúdo: Interview; report; relative pronouns. 
Descrição da 
atividade: 

• Newspaper (grupos) (gravado); 
• Simulado; 
• Organização do book (individual); 

Critérios de 
Avaliação: 

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

Valor da atividade: • 2,5 
• 1,5 
• 1,0 

Entrega: Data:  
• 21/06/2018 
• Vistos durante o bimestre 

 

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

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

 

 



Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina: Literatura e redação Ano:   2018                         

Bimestre: 2º 
Conteúdo: Prova Literária, paródia, caderno de textos. 

Descrição 
da 

atividade: 

Prova literária “Histórias para sala de aula – crônicas do cotidiano” 
De Walcyr Carrasco.  
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 29/05 
Prova Literária 05/06 
Caderno de textos 21/06 

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

OBS:  
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 9°   Ensino Fundamental                               

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Equação do Segundo Grau 
Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios do caderno de atividades. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Resolução correta dos exercícios 

Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

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

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Matemática Ano: 9°  Ensino Fundamental                                                                

Bimestre: 2° 
Conteúdo: Sistemas de equações 
Descrição 
da 
atividade: 

Resolver problemas envolvendo sistemas de equações  

Critérios Desenvolvimento correto da atividade  



de 
Avaliação: 
Valor da 
atividade: 

1,0 – individual 

Entrega: Em todo o decorrer do 
bimestre 

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

 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9º             Bimestre: 2º 
Conteúdo: Trabalho 1: Figuras de Sintaxe 

 
Trabalho 2: Interpretação de Textos 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1: 
O aluno deverá pesquisar sobre as seguintes figuras de sintaxe: 
a) elipse 
b) zeugma 
c) polissíndeto 
d) pleonasmo 
e) anáfora 
f) inversão 
g) silepse (de gênero, de pessoa, de número) 
 
Além dos conceitos, o aluno deverá expor no mínimo dois 
exemplos de cada. 
Trabalho deve ser manuscrito. Caso os exemplos sejam tirinhas, o 
aluno pode imprimir e colá-la no trabalho. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

1) Verificação se foi atendido o que foi pedido. Entrega no prazo. 
No dia da entrega do trabalho em sala, serão sanadas as dúvidas 
dos alunos sobre o conteúdo e será realizada uma atividade de 
verificação de aprendizagem. 
 

Valor da 
atividade: 

1) 1,5 
2) 1,5 

Entrega: 1) 07/06 
 
2) 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. 

 

 

 



Mapa para Trabalhos – 9º Ano  
Disciplina: Ciências Ano:2018                      Bimestre: 2º 
Conteúdo: Ligações Químicas 
Descrição 

da 
atividade: 

Avaliação individual. 

Critérios 
de 

Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas;  
Questões respondidas de modo ilegível serão desconsideradas. 

Valor da 
atividade: 2,0 

Provável 
Data 

Data : 25/05/2018 
( x ) Presencial  
(  ) Trabalho feito em sala de aula 
(  ) Online 

OBS: 
Durante o bimestre será realizado uma avaliação imediata em 
sala de aula valendo 2,0 e ao final do bimestre será atribuído 1,5 
ao aluno que cumprir todas as atividades de laboratório. 

 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ed. Física Ano: 9 º            Bimestre: 2º 
Conteúdo: Vida saudável (sedentarismo, alimentação, atividade física e a 

importância da água no organismo), Esporte: Handebol. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividades  ao  “ar  livre”  como:  trilhas,  caminhadas,  jogos  pré- 
desportivos, que estimulem a prática de atividade física. 
Atividades práticas (grupo); 
Atividades no caderno (individual); 
Pesquisas no laboratório de informática e biblioteca; 
Relatórios sobre o conteúdo desenvolvido nas aulas (individual); 
Seminário     sobre     as     principais     doenças     causadas     pelo 
sedentarismo. 
 

Critérios 
de 
Avaliação: 

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

Valor da 
atividade: 

  -Participação nas aulas: 2,0 
- Pesquisas: 1,0 
- Relatórios: 1,0 
- Atividades no caderno: 1,0 
- Seminário: 5,0 
 

Entrega: 18⁄05 
25⁄05 
08⁄06 
15⁄06 
14⁄06 
 

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. 
 

 


