
 

 

 
 
 

 
Observações:  
Além da avaliação que será realizada em sala de aula, será avaliado também o caderno do aluno 
que, ao final do bimestre, deverá conter as atividades realizadas em sala, bem como todo o 
conteúdo trabalho em sala no valor de 1,0 ponto. 
 
Professor(a) : Andressa Caroline Sasaki 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Química – 1° Ano Ano: 2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Grandezas Químicas: 

Número de mol, moléculas, átomos, massa molecular e massa molar.  

Descrição 
da 
atividade: 

Avaliação individual realizada em sala de aula.  
 

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 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

 
 

Professor(a) : Jhonatan dos Santos Dantas 
 
Observações : O trabalho será realizado em sala de aula, apenas a entrega da versão final que 
deverá ser digitado fora do ambiente escolar, no entanto, toda a análise deve estar pronta e aprovada 
no desenvolvimento das atividades em sala para por fim ser digitado e entregue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 1°ANO EM 

Disciplina:  GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo:  • Vegetação no Brasil  
• Fontes de energia  
• Problemas ambientais e sustentabilidade.  

Descrição 
de 
atividades: 

 
• Conteúdos do caderno  

 
• Postura e participação nas aulas.  

 
• Análise das áreas de risco ambiental em Guarapuava . Os alunos irão 

efetuar uma análise das áreas de risco no município de Guarapuava, por 
zoneamento definido pelo docente. O trabalho será realizado em grupo e 
deverá ser escrito digitado e entregue em data pré fixada.  

 
Critérios de 
Avaliação: 

 
Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização 
de atividades nos prazos. Também será avaliado a análise das áreas de risco, a 
escrita, além da cooperação com o grupo e do desenvolvimento em sala. 

Valor da 
atividade: 

• 05 
• 05 
• 20 

Entrega:  Atividades desenvolvidas 
no decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega da 
análise 29/10.  

( x) Em casa (apenas a digitação do trabalho).  
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 
 

Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Professor(a) : Cristiane Aparecida Kiel  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: BIOLOGIA Ano: 1º ano                  
Bimestre: 4º   

 

Conteúdo: Fisiologia Humana  

Descrição 
da 
atividade: 

A cada conteúdo estudado sobre os sistemas fisiológicos humano os alunos terão 
uma aula prática onde deverão desenhar o sistema em questão, apontar os nomes 
das estruturas e responder algumas questões. Isso deverá ser feito no caderno de 
práticas (desenho) ou folha sulfite e colado no caderno de teoria.  

Critérios de 
Avaliação: 

Os relatórios deverão estar completos conforme descrição acima.  

Valor da 
atividade: 

Cada relatório valerá 0,5 pontos totalizando 2,5 pontos no bimestre e mais 0,5 
pontos do caderno fechando os 3,0 pontos destinado a trabalhos.  

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas.  

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 
Observações: Há possibilidades de mudanças nas datas das atividades avaliativas, mas os 
alunos (as) serão avisados com antecedência; O conteúdo será impresso e entregue a um 
representante de turma, também será postado no portal, cada aluno deverá ter uma cópia colada 
no caderno para próxima aula; Se necessário os trabalhos em grupos também poderão ser 
avaliados individualmente; A participação será avaliada em todas as aulas práticas. 
Professor(a) :  Lorraine Karine da Costa 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Educação Física Ano:  1º ano                           
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Esportes, Jogos e brincadeiras e Caminhada em trilhas naturais 

Descrição 
da 
atividade: 

- Caderno (Individual) 
 Atividade1: Conteúdo e exercícios sobre o Rugby; 
Atividade 2: Conteúdo e exercícios sobre o bete ombro; 
 
- Relatório no caderno sobre a caminhada em trilhas (individual); 
 
- Participação nas aulas práticas (individual). 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Participação nas aulas, comprometimento, dedicação, respeito com os colegas, 
organização e coerência das atividades propostas e apresentadas.  

Valor da 
atividade: 

- Caderno: Cada atividade receberá o valor de 1,0 ponto, totalizando 2,0 pontos. O 
visto no caderno será no final do bimestre. 

- Relatório sobre a caminhada em trilhas: 3,0 pontos 
 
- Participação nas aulas práticas: 5,0 pontos ( A cada aula que o aluno não 
participar (sem justificativa) será menos 5 pontos na nota de participação). 
 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

 

Obs: Vistos diários durante as aulas.  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 1° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Idade Média. 
- Renascimento. 
- Reforma Protestante. 
- Monarquias absolutistas. 
- Sociedades coloniais na era do mercantilismo. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Exercícios do livro:  
- Caderno de Competências Conecte. 
- Roteiro de Estudos (n° 1 ao 9) pág. 86 
- Roteiro de Estudos (n° 1 ao 7) pág. 107 
- Roteiro de Estudos (n° 1 ao 6) pág. 117 
 
 
  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,5 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 
 
Observações: Os alunos que faltarem nos dias da realização das atividades deverão produzi-las em 
casa e entrega-las na aula seguinte.   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Professor(a) : ______________________________________________________________________ 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 1º                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Arte Chinesa; Arte pré-colombiana; Arte indígena; Arte Barroca. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: criação de uma pintura alla prima com nanquim explorando poucos 
elementos da representação gráfica.   
Atividade 2: produção de desenho com carvão trabalhando com a técnica de 
tenebrismo e sfumato.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: uso correto da diluição da tinta nanquim e exploração de diferentes 
pinceladas para representar as texturas da natureza. 

Atividade 2: organização dos materiais, limpeza do ambiente e produção de 
diferentes tonalidades de cinza com o uso do carvão esfumaçado.  

Valor da 
atividade: 

Atividade 1: 15 

Atividade 2: 15 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 
 
 

Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Professor(a) : Ana Carolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  1o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidade 7 – “Love stories” 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios avaliativos sobre Past Continuous. 

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios completos; cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 pontos. 

Entrega: Entregar em 26/10/2018. ( x ) Em casa 
(  ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Professor(a) : Ana Carolina 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  1o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidades 8 e 9. 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios avaliativos sobre “Genitive case” e “Prepositions of time”.  

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios completos; cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 pontos. 

Entrega: Entrega em 09/11/2018. ( x ) Em casa 
(  ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

Observação: Trabalho deverá ser entregue manuscrito . Pode ser em dupla. 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Gramática Ano: 1ª Série                     
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Semântica 

Descrição 
da 
atividade: 

Pesquisar os seguintes tópicos: 
• Sinonímia e Antonímia 
• Campo semântico 
• Hiponímia e Hiperonímia 
• Ambiguidade 
• Apresentar conceitos e exemplificação (de preferência em textos 

publicitários) 
 

Critérios de 
Avaliação: 

• Adequada conceituação 
• Correta exemplificação 
• Pontualidade na entrega 

Valor da 
atividade: 

A atividade vale 2,0 (dois) pontos. 

Entrega: 09/11 (  x  ) Em casa 
(      ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Professor(a) : Sirlei da Silva Fontoura.  
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 1ª série 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Horas. Meses e dias da semana. Vocabulário – roupas.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,0 pontos – INDIVIDUAL)  
Atividades diversas sobre as horas.  
Trabalho 2 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Atividades diversas sobre os meses do ano e os dias da semana.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Sobre a vida e a obra do artista plástico Fernando Botero. Descrição de quadro 
(vocabulário referente às roupas).  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Capricho; 

Dedicação;  

Criatividade; 

Uso correto do conteúdo estudado em sala de aula.  

Valor da 
atividade: 

Os valores estão descritos acima.  

Entrega: Todos os trabalhos serão 
realizados durante o 
bimestre em sala de aula. O 
aluno só levará para casa, 
caso não consiga terminar 
na presença do professor.  

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 
 

Observações: Trazer o livro literário para responde r às questões da avaliação no dia 
definido em calendário. 
 
Professor(a) : Edilete Aparecida Waltrin 

 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura  Ano:  1º  
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Prova Literária do livro escolhido. 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Atividade avaliativa da obra escolhida antecipadamente. 
- Leitura e preparação para responder às questões.  
- Atividade produzida em sala de aula. 
- Obras literárias do PAC I, ENEM  e VESTIBULARES. 

Critérios de 
Avaliação: 

Questões objetivas e discursivas sobre o livro escolhido. 

Valor da 
atividade: 

2,0 

Entrega:  
08/11/2108 

(  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 


