
 

 

 
 
 

 
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 – 2° Ano Ano: 2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Eletroquímica:  

Determinação do número de oxidação e balanceamento de reações eletroquímicas. 

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 : A maior parte do trabalho será realizado em sala de aula. Porém, os alunos poderão 
reunir-se para montar a apresentação fora do ambiente escolar, devendo haver comprometimento de 
todos os envolvidos. Todos os procedimentos realizados devem ser devidamente repassados ao 
professor para ciência e autorização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 2°ANO EM 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • Ocupação do território Brasileiro 
• Complexos Regionais no Brasil.   

Descrição 
de 
atividades: 

 
 

• Apresentação das regiões do Brasil e das caracterís ticas 
étnicas/culturais .  
Os alunos serão separados em grupos de acordo com as regiões 
Brasileiras, sendo assim, cada grupo irá demonstrar a história de ocupação, 
os primeiros povos, os ciclos econômicos de cada região, as características 
culturais, entre outros elementos que simbolizam a identidade regional.  

Critérios de 
Avaliação: 

 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, cooperação 
com os colegas, apresentação, criatividade e cumprimento dos elementos 
destacados.  

 

Valor da 
atividade: 

• 30 

Entrega: Atividades desenvolvidas 
no decorrer do bimestre. 
Previsão para apresentação 
final: 13/11.  

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



 

 
 

 
 

 
Observação:  Relatórios entregues após a data limite (uma semana após a realização do 
experimento) receberão nota inferior à nota máxima. 
Professor(a) : Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Física 
Ano: 2018                         
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Ondulatória, Movimento harmônico Simples 

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento para determinar a aceleração da gravidade através do Movimento 
Harmônico Simples executado por um Pêndulo – 1,0 

Experimento para determinar a velocidade de propagação do som no ar  – 1,0 
Experimento para determinar os harmônicos em um tubo fechado  – 1,0 

 
 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado das estruturas algébricas e da simbologia matemática; 
Organização coerente no que se refere à produção das respostas; 

Participação e interação durante a atividade experimental; 
 

Valor da 
atividade: 

3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 
 

 
 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: BIOLOGIA Ano: 2º ano                  
Bimestre: 4º   

 

Conteúdo: Zoologia de Vertebrados  

Descrição 
da 
atividade: 

1 - A cada conteúdo estudado sobre os animais vertebrados os alunos terão uma 
aula prática onde deverão desenhar os animais representantes de cada filo, 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.  
 
2 – Os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre animais peçonhentos e 
venenosos e produzir um encarte de orientação que será distribuído no próprio 
colégio.  

Critérios de 
Avaliação: 

1 - Os relatórios deverão estar completos conforme descrição acima.  

2 – Os encartes devem conter informações corretas sobre os animais peçonhentos 
e venenosos e estar bem estruturados;  

Valor da 
atividade: 

1 - Cada relatório valerá 0,5 pontos totalizando 1,5 pontos no bimestre;  

2 – O encarte terá valor de 1,0 pontos  

O caderno de teoria vale 0,5 pontos.  

A somatória das atividades acima e caderno totalizam 3,0 pontos destinados a este 
fim.   

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas.  

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



 

 
 
 
 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 



 

 
 
 
Observações: Quando o conteúdo ou atividade for impresso, será entregue ao representante de 
turma e também 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Educação Física Ano:  2º 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:  Relatório sobre a caminhada em trilhas;  
 
- Participação nas aulas práticas (individual); 
 
- Festival de Dança (Grupo). 
 

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. 

- Participação nas aulas práticas: 3,0 pontos ( A cada aula que o aluno não 
participar (sem justificativa) será menos 3 pontos na nota de participação). 
 
- Festival de Dança: 5,0 pontos 
 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 
 

 
 

 

Obs: Visto diário durante as aulas. 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 2° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Revoltas na Colônia portuguesa; 
- Brasil Império; 
- Revolução Industrial; 
- Primeiro Reinado (1822-1831); 
- Período Regencial (1831-1840); 
- Segundo Reinado: ultimas décadas.  
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Exercícios do caderno. 
- Caderno de Competências Conecte. 
- Exercícios do livro:  
- Roteiro de estudos (n° 1 ao 3) pág. 327  
- Roteiro de estudos (n° 1 ao 5) pág. 350 
 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 

- Organização. 

- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 1,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
 

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



 

 
 

 
 

 
Observações: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Professor(a) : _________________________________________________________________ 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  2o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidade 16 – “All work and no play” 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios avaliativos sobre “Present Perfect”. 

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios completos; cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 pontos. 

Entrega: Entregar em 24/10/2018. ( 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: 2ª 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: 05/11 (  x  ) Em casa 
(      ) 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) : Valdoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 2º                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Fauvismo; Pintura metafísica e Surrealismo; Arte abstrata; Arte pop; Land Arte e 
intervenção urbana.  

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: pintura impressionista. Os alunos terminarão as pinturas iniciadas no 
3º bimestre.  
Atividade 2 (trabalho em grupos): Proposta de intervenção urbana nas 
dependências do colégio.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: uso da combinação ótica da cor e emprego das características do 
impressionismo, tais como, a ausência da cor preta e a mistura das cores na tela.  

Atividade 2: participação no grupo e organização da intervenção.  

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) : Sirlei da Silva Fontoura.  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 2ª série 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: História pessoal. Verbos em pretérito pluscuamperfecto. Debate: a infância de 
ontem X a infância de hoje.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,0 pontos – INDIVIDUAL)  
Exposição de brinquedos com descrição a fim de mostrar os brinquedos da infância 
dos alunos.  
Trabalho 2 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Atividade escrita: história pessoal.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Atividades referente ao uso dos verbos em pretérito pluscuamperfecto.  
 

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:  2º  
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 II, 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         



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


