
 

 

 
 
 

 
 
 

Observações:  
Além da apresentação do Seminário, 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 – 3° Ano Ano: 2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Polímeros 

Descrição 
da atividade:  

Análise e apresentação de um artigo científico referente aos conteúdos abordados 
em sala de aula (Polímeros). Os alunos serão divididos em grupos e receberão um 
artigo para fazerem uma análise e interpretação, ao final do bimestre deverão fazer 
um Seminário sobre o artigo.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Uso adequado dos conceitos estudados em sala. 
Organização coerente no que se refere a ideias propostas pelo artigo. 
Apresentação individual e interação dos integrantes do grupo.  

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. 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 – 3°ANO EM 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • Globalização  e exclusão da pobreza.  

Descrição 
de 
atividades: 

 
 
Seminário – Os alunos deverão realizar a apresentação baseada nos 
temas: 
Exclusão da pobreza no Brasil 
Segregação urbana 
Desigualdades regionais do Brasil  
 
Cada grupo definido pelo docente irá abordar um tema, e a construção do 
trabalho será desenvolvida em sala de aula. A apresentação irá ser 
realizada em data pré fixada.   

Critérios de 
Avaliação: 

 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, cooperação 
com os colegas, apresentação, argumentação, construção de ideias críticas.  

 

Valor da 
atividade: 

• 30 

Entrega: Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para apresentação 
final: 12/11.  

(    ) 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: Eletromagnetismo, Relatividade Especial e Efeito Fotoelétrico   

Descrição 
da 

atividade: 

Experimento sobre eletromagnetismo – 1,0 
Experimento para determinar a constante de Plank  – 1,0 

Produção de um veículo movido a energia solar – 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: 3º ano                  
Bimestre: 4º   

 

Conteúdo: Evolução  

Descrição 
da 
atividade: 

A turma irá construir uma linha sobre a escala evolutiva. Serão organizados grupos 
na sala e cada grupo ficará responsável pela construção de uma parte desta linha. 
A escala evolutiva será colocado em exposição nos corredores do colégio.   

Critérios de 
Avaliação: 

- A construção da escala evolutiva organizada de acordo com o tempo correto (nota 
atribuída a turma toda – o trabalho no coletivo)   

- As pesquisas que foram realizadas;  
- A criatividade de cada ponto da linha.  
 

Valor da 
atividade: 

O trabalho terá valor 2,0 pontos sendo que, 1,0 pontos é por grupo e avaliará a 
construção do seu tempo evolutivo e os outros 1,0 pontos é a nota do coletivo (sala 
toda) de acordo com o resultado final da atividade. 

O caderno de teoria – atividades vale no bimestre 1,0 pontos totalizando assim os 
3,0 pontos a serem avaliados de atividades.   

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer das aulas.  

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



 

 
 

 
 

 

Obs: Vistos diários durante as aulas.  

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 3° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
- Independências afro-asiáticas e conflitos árabes-israelenses; 
- Socialismo: da revolução á crise; 
- Desigualdades e globalização; 
- Período democrático (1946-1964); 
- Governos militares; 
- Período democrático atual. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Exercícios do livro:  
- Organizando (n° 1 e 5) pág. 617. 
- Organizando (n° 1 ao 4) pág. 626. 
- Organizando (n° 1 ao 3) pág. 688. 
- Organizando (n° 1 ao 3) pág. 693. 
- Organizando (n° 1 ao 3) pág. 705. 
- Organizando (n° 1 ao 4) pág. 709. 
 
  

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         



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 3° ano  

História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

 
- Independências afro-asiáticas e conflitos árabes-israelenses; 
- Socialismo: da revolução á crise; 
- Desigualdades e globalização; 
- Período democrático (1946-1964); 
- Governos militares; 
- Período democrático atual. 
 
 
- Lista de exercícios do ENEM/ PAC, sobre os conteúdos citados acima. 

- Conteúdo. 

- Organização. 

- Cumprimento dos prazos. 

 

- 2,0 pontos. 

Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
Data de entrega: 12/11 

(  ) 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) : Valdoni 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 3º                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Cubismo, Dadaísmo e Futurismo;  Pintura metafísica e Surrealismo;  Arte abstrata, 
Arte conceitual e Arte pop;  Arte contemporânea: Performance, Land Arte e 
intervenção urbana 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1 (trabalho em grupo): construção de cartazes e apresentação sobre os 
movimentos artísticos de vanguarda.  
Atividade 2: produção de uma pintura Pop utilizando cores com contrastes e 
chapadas.  

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: acabamento estético dos cartazes e apresentação coerente com as 
características do movimento.  

Atividade 2: uso correto das cores para obter os contrastes necessários. 
Acabamento na pintura.  

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) : _________________________________________________________________ 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  3o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidades 25 – “Books are cool”. 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios avaliativos sobre “Reported Speech”. 

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios completos; cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 pontos. 

Entrega: Entregar em 25/10/2018. ( x ) Em casa 
(  ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  3o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidade 26 – “Ah, what then?” 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios avaliativos sobre “Wishes and Regrets”. 

Critérios de 
Avaliação: 

Exercícios completos; cumprimento do prazo de entrega. 

Valor da 
atividade: 

1,5 pontos. 

Entrega: Entrega em 08/11/2018. ( 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: 3ª 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: 08/11 (  x  ) Em casa 
(      ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 3ª série 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Verbos em pretérito pluscuamperfecto. Interpretação textual.   

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (2,0 pontos – INDIVIDUAL)  
Atividades: verbos em pretérito pluscuamperfecto.  
Trabalho 2 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Interpretação de textos – ENEM.  

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:  3º  
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 III, 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         



 

 
 


