
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Observações:  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 dar com o 
auxilio do caderno de modo que é de responsabilidade do aluno manter seu caderno em dia e 
devidamente organizado.  
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) 
Professor(a) : Ivo Antonio Zapotoczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Matemática 
Ano: 2018                         
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Regra de Três simples e composta, porcentagem e estatística. 

Descrição 
da 

atividade: 
 

Trabalho individual com consulta ao caderno 

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: 

2,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 
 

 
 

 
Professor(a) : Jhonatan dos Santos Dantas 

 

Mapa de trabalhos avaliativos – 7° ANO B 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Indústria e comércio no Brasil.  

População e cultura no Brasil.  

Descrição 
de 
atividades: 

 
• Caderno de atividades (Será efetuado em sala, de acordo com o 

andamento dos conteúdos, servindo para revisão e fixação dos temas).  
 

• Conteúdos do caderno  
 

• Postura e participação nas aulas.  
 

• Elaboração de cartazes sobre diversidade étnica no Brasil – O trabalho 
será realizado em grupo em sala de aula, terá como objetivo demonstrar os 
variados grupos étnicos que habitam e ocuparam o território Brasileiro. Os 
cartazes deverão obter figuras ilustrativas e textos explicativos. Haverá 
orientação docente na construção da atividade.  

Critérios de 
Avaliação: 

 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos. Também será avaliado o cartaz apresentado, assim, deverá 
haver envolvimento do grupo, cooperação, dedicação e consistência na 
apresentação.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 10 
• 10 
• 20 

Entrega: Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para o trabalho 
prático: início de novembro.  

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



 

 
 

 
 

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 

 
 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Educação Física Ano:  7º ano B                           
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Capoeira e Voleibol 

Descrição 
da 
atividade: 

- Caderno (Individual) 
 Atividade1: Conteúdo e exercícios sobre os principais fundamentos e regras do 
voleibol; 
Atividade 2: Conteúdo e exercícios sobre a Capoeira; 
 
- Trabalho em papel canson A4 sobre a Capoeira (dupla); 
 
- 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. 

- Trabalho em papel canson A4 sobre a Capoeira: 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: 7° ano A/B 

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  - A América Espanhola: conquista e colonização; 
- Expandindo as fronteiras na América; 
- Economia mineradora: a ocupação do interior de Minas; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Exercícios do caderno. 
- Exercícios do livro:  
- Para organizar as ideias n° 1 ao 6 (pág. 145) 
- Teste seus conhecimentos (pág. 145) 
- Para organizar as ideias  n° 3 ao 7  (pág. 249) 
- Teste seus conhecimentos (pág. 249/250) 
- Para organizar as ideias  n° 1 ao 8  (pág. 267) 
 

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         



 

 
 

 
 
  
 

 

Obs: Atividade desenvolvida em sala. 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano A/B 

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  - A América Espanhola: conquista e colonização; 
- Expandindo as fronteiras na América; 
- Economia mineradora: a ocupação do interior de Minas; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- A atividade proposta, é um seminário que deverá ser realizado em grupo 
(escolhido por sorteio), cujos temas são: Incas, Astecas e Maias. Os alunos devem 
fazer uma pesquisa preliminar no Laboratório de Informática, e organizar a 
apresentação em formato de slides, tendo entre 10 e 15 laudas. 

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 

- Organização. 

- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 

- 2,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
Apresentação 30/10. 

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



 

 
 

 

 

Obs:.  

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 7° ano A/B 

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  - A América Espanhola: conquista e colonização; 
- Expandindo as fronteiras na América; 
- Economia mineradora: a ocupação do interior de Minas; 
 

Descrição 
da 
atividade: 

 
- Atividade escrita, realizada individualmente, aonde os alunos devem responder 
questões dos conteúdos referidos a cima.  

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 

- Organização. 

- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 

- 2,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
Apresentação 13/11. 

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



 

 
 

 
Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Reino dos animais 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
268 a 270; 273; 284 a 287; 297 a 298; 319 a 320; 341 a 342. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência das respostas com as questões do livro. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades propostas 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         

 
 
Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Professor(a): Drielle Strugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Professor(a): Drielle Strugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano: 7º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Conservação da biodiversidade 

Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração de um folder de campanha para a conservação da 
biodiversidade. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Criatividade e organização conceitual. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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         



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Professor(a): Drielle Strugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: As plantas 

Descrição 
da 
atividade: 

Fórum de debate sobre crimes ambientais 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação durante o debate. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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         



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Professor(a): Drielle Strugal 
 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  7º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Aves Brasileiras 

Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos deverão escolher 3 espécies de aves brasileiras, 
apresentar suas curiosidades e o canto de cada ave escolhida. As 
apresentações serão realizadas na sala de metodologias ativas. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação, criatividade, conteúdo. 

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades 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         



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Professor(a): Drielle Strugal 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa para Trabalhos  
Disciplina: Ciências Ano: 7º                                 

Bimestre: 4º 
Conteúdo: Bimestral 
Descrição 
da 
atividade: 

Aulas práticas de laboratório individual e/ou grupo. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Participação; organização; criatividade; cooperação e colaboração  

Valor da 
atividade: 

Todas as atividades práticas serão avaliativas – totalizando no 
final de cada bimestre 2,0 pontos 

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



 

 
 

 
 

 
 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  7o B                
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidades 7 e 8 do livro didático. 

Descrição 
da 
atividade: 

Em grupos, criação e gravação de um curto vídeo (entre 3 e 5 minutos) encenando 
um pequeno enredo de filme em inglês. 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; participação e colaboração coletiva. 

Valor da 
atividade: 

3,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
Atividade iniciada em sala e, 
se necessário, finalizada em 
casa. 

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



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  7o B                  
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Livro didático e caderno de Inglês. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividades realizadas no livro didático e no caderno de Inglês. 

Critérios de 
Avaliação: 

Livro didático: atividades completas e corrigidas; 

Caderno de Inglês: atividades e conteúdos estudados em sala completos e 
corrigidos. 

Valor da 
atividade: 

2,0 pontos. 

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: 7º ano B                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Gênero textual – charges. Verbos em pretérito imperfecto. Sobre a obra Lazarillo de 
Tormes.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos - INDIVIDUAL)  
Produção de tirinhas sobre o tema HÉROES E VILLANOS.  
Trabalho 2 (2,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Falar do passado. Atividades diversas. Verbos em pretérito imperfecto.  
Trabalho 3 (1,5 pontos - INDIVIDUAL) 
Trabalho sobre a obra literária espanhola “Lazarillo de Tormes”.  
 

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

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura e Redação  Ano: 7º ano B                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Gênero textual: discussão em grupo. Documentário “Muito além do peso”. Gênero 
textual: a carta de leitor. Prova literária.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,0 pontos – INDIVIDUAL)  
Questões sobre o documentário “Muito além do peso”.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – EM TRIO) 
Discussão em grupo sobre o tema “Obesidade infantil” com apresentação de 
trabalho escrito.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Produção textual: carta de leitor.  
Prova literária (2,0 pontos - INDIVIDUAL).  
 

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

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Português  Ano: 7º ano B                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Interpretação textual. Função dos pronomes. Pronomes oblíquos e retos. Tipos de 
predicado. Adjunto adnominal e adjunto adverbial.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,0 pontos - INDIVIDUAL)  
Interpretação de textos (livro didático) 
Trabalho 2 (1,0 pontos – INDIVIDUAL) 
Função dos pronomes. Pronomes oblíquos e retos.  
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Tipos de predicado. Adjuntos adnominal e adverbial.  
Prova de Português (2,0 pontos - INDIVIDUAL).  
 

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: Durante o bimestre são realizados trabalhos práticos em sala de aula. Com a 
utilização do caderno de Desenho, bem como  materiais diversos. 
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. 
Será realizado um trabalho totalizando 3.0 pontos, consiste em organizar uma caixa ou caderno e 
documentar nesses um pouco sobre a vida de cada um, para apresentação em sala de aula. 
Os demais pontos estarão sendo avaliados em exercícios no caderno. 

Professor(a) : Cynthia 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano:           7º                   
Bimestre: 4º   

Conteúdo: FETAG; 

Semana da Arte Moderna.  

Descrição 
da 
atividade: 

 
Atividades práticas, bem como participação em sala de aula. 
Trabalharemos com o caderno e diversos materiais (a professora irá orientar). 
Algumas das atividades poderão ser realizadas em pequenos grupos. Para isso a 
professora irá designar. 
Os alunos envolvidos no FETAG terão sua nota avaliada com base na participação 
e envolvimento com o projeto. 

Critérios de 
Avaliação: 

Alcançar a proposta; Estética; Capricho; Participação no desempenho da proposta; 
Conhecer sobre determinados assuntos; Desenvolver trabalhos práticos. 
 

Valor da 
atividade: 

10,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

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



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


