
 

 

 

 
 

 
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 1,5 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: Sistemas de equações de 1º grau, circunferências, perímetro, área e volume. 

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: 

1,5 

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 – 8°ANO 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • África – Aspectos socioeconômicos  
• Oceania 
• Antártida   

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 relatório sobre o filme “Diamante de Sangue”. O relatório 
deve associar a mensagem do filme ao contexto do conteúdo, retratando a 
exploração dos recursos na África e a exploração do trabalho.  

Critérios de 
Avaliação: 

 

Será avaliado a participação nas aulas, postura e comprometimento, realização de 
atividades nos prazos. Também será avaliado o relatório, a análise crítica e a 
construção das ideias associadas ao contexto do conteúdo.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 10 
• 10 
• 20 

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

(  ) 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: 8º ano                           
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Jogos e Brincadeiras e Capoeira 

Descrição 
da 
atividade: 

- Caderno (Individual) 
 Atividade1: Conteúdo e exercícios sobre jogos e brincadeiras; 
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: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  - O Primeiro Reinado no Brasil; 
- O período regencial no Brasil; 
- Golpe da maioridade. 
- Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
- Declínio do Segundo Reinado 
-A Guerra do Paraguai; 
- O exército brasileiro; 
- Abolição da escravatura no Brasil; 
- Proclamação da República. 
 

Descrição 
da atividade:  

 
- Exercícios do caderno. 
- Exercícios do livro:  
- Para organizar as ideias n° 11 ao 13 (pág. 127) 
-Teste seus conhecimentos (pág. 128) 
-Para organizar as ideias  n° 2, 5,6,7,8 e 9 (pág. 175) 
-Teste seus conhecimentos (pág. 249/250) 
- Para organizar as ideias n° 1 e 2  (pág. 203) 
 

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: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Neocolonialismo; 
- Segunda Revolução Industrial; 
- Exploração da África; 
- Domínio europeu na Ásia; 
- O Segundo reinado: política e economia; 
- Modernização do Brasil e suas contradições; 
- Imigração europeia. 
  

Descrição 
da 
atividade: 

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

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 
- Organização. 
- Cumprimento dos prazos. 

Valor da 
atividade: 

 
- 2,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 
Data de entrega: 26/10 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 8° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: - Declínio do Segundo Reinado 
-A Guerra do Paraguai; 
- O exército brasileiro; 
- Abolição da escravatura no Brasil; 
- Proclamação da República. 
 

Descrição 
da 
atividade: 

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

Critérios de 
Avaliação: 

- Conteúdo. 

- Organização. 

- Cumprimento dos prazos. 

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) : _________________________________________________________________ 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  8o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidade 7 do livro didático – “Now and then” (p. 90-100).  

Descrição 
da 
atividade: 

Individualmente, criar um infográfico (modelo na página 92) ilustrado comparando o 
ano em que você nasceu com a atualidade (2018). As informações para criação do 
infográfico estão na página 101. 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta. 

Valor da 
atividade: 

3,0 pontos. 

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



 

 
 

 

 

 
 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura e Redação Ano:   8o Ano                     
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidade 4 do livro didático – “No palco... na tela” (p. 136-172). 

Descrição 
da 
atividade: 

Em grupos, criação e apresentação de um roteiro teatral, conforme modelos e 
orientações da Unidade 4. 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta e ao tema; colaboração coletiva; participação na elaboração 
e apresentação do roteiro. 

Valor da 
atividade: 

1,0 pontos. 

Entrega: 29/10/2018. (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 
 

 

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

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura e Redação Ano:   8o Ano                      
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Atividade avaliativa: “Percy Jackson: o último Olimpiano”. 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade avaliativa individual sobre o livro literário “Percy Jackson: o último 
Olimpiano”. 

Critérios de 
Avaliação: 

Leitura e interpretação do livro literário. 

Valor da 
atividade: 

2,0 pontos. 

Entrega: 05/11/2018. (  ) Em casa 
( x ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Literatura e Redação Ano:   8o Ano                     
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Caderno de Literatura e Redação. 

Descrição 
da 
atividade: 

Os conteúdos estudados em sala e as produções textuais dos alunos durante as 
aulas são realizadas no caderno específico de Literatura e Redação. 

Critérios de 
Avaliação: 

Conteúdos completos; 

Produções textuais adequadas à norma culta padrão da Língua Portuguesa, 
observando a acentuação, pontuação, coesão e coerência. Além disso, as 
produções devem estar dentro da proposta, ou seja, atender ao tema, ao gênero 
textual e ao tamanho proposto. 

Valor da 
atividade: 

2,0 pontos. 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento. 
 

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



 

 

 

 

 
 

Observações:  a atividade deverá ser entregue manuscrita e feita individualmente. 
 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 8°                     
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Conjunções 

Descrição 
da 
atividade: 

• Pesquisar a diferença entre Conjunções Subordinativas e Coordenativas. 
• Destacar os valores Semânticos das conjunções. 
• Buscar em propagandas um exemplo de conjunção coordenativa e um 

exemplo de conjunção subordinativa.  
• Colar essa propaganda no trabalho, destacando o valor semântico dessa 

conjunção. 
 

Critérios de 
Avaliação: 

• Correta conceituação das conjunções; 
• Atendimento ao que foi proposto; 
• Pontualidade na entrega. 

Valor da 
atividade: 

A atividade vale 2,0 (dois) pontos. 

Entrega: 07/11 ( x ) Em casa 
(    ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: CIÊNCIAS Ano:  8º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Sistema endócrino. Reprodução e hereditariedade. 

Descrição 
da 
atividade: 

Exercícios do livro: 
230;234;241/242; 252; 259; 262; 267/268; 282/283. 

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:  8º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Reprodução e Hereditariedade 

Descrição 
da 
atividade: 

Seminário sobre métodos contraceptivos. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Coerência. 

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:  8º                               
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Reprodução e Hereditariedade 

Descrição 
da 
atividade: 

Elaboração mapa conceitual. 

Critérios 
de 
Avaliação: 

Atualidade das informações. Elaboração e participação na 
pesquisa. 

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: 8º                                 

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) : Sirlei da Silva Fontoura.  
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Espanhol  Ano: 8º ano 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Festas hispano-americanas. Filme: Viva la Vida. Día de los muertos. 

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (2,0 pontos – GRUPO DE 4 ALUNOS) 
Pesquisa no laboratório, seguida de apresentação referente ao tema “Festas 
hispano-americanas”.  
Trabalho 2 (1,5 pontos – DUPLA) 
Filme: Viva la Vida. Atividades.  
Trabalho 3 (1,5 pontos - INDIVIDUAL) 
Día de los muertos. Atividades e confecção de cartazes.   
 

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 os alunos que estão participando do FETAG terão sua nota baseados no 

desempenho e participação efetiva do projeto. 
Para os demais alunos serão 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:           8º                   
Bimestre: 4º   

Conteúdo: FETAG; 

Compasso musical.  

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         



 

 
 

 
 


