
 

 

 

 

 

 
 
Professor(a) : Jhonatan dos Santos Dantas 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos – 9°ANO 

Disciplina: GEOGRAFIA Ano:  2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: • Países Tigres Asiáticos 
• Oceania 
• Recursos energéticos  

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 
 

• Elaboração de relatório sobre documentário acerca d os recursos 
energéticos. O relatório deve analisar o documentário, levantando situações 
problema e as soluções apresentadas.  
 
 

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 baseadas no documentário.  

Valor da 
atividade: 

• 10 
• 10 
• 15 

Entrega: Atividades desenvolvidas no 
decorrer do bimestre. 
Previsão para entrega do 
relatório: 19/11.  

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



 

 

 

 

 

 
 

Observações 
Além do experimento 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 e será avaliado também, a participação do aluno 
em sala de aula no valor de 1,0 ponto. 
 
Professor(a) : Andressa Caroline Sasak 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Ciências Ano: 2018 
Bimestre: 4º 

Conteúdo: Trabalho e máquinas; 
Termologia, temperatura e calor; 
Ondulatória; 
Eletromagnetismo. 

Descrição 
da 
atividade: 

Os alunos foram divididos em grupos e cada grupo deve montar um experimento 
para ser apresentado e reproduzido em sala de aula durante o 4° bimestre. 
Cada grupo apresentará o trabalho em uma data pré-determinada pelo professor.  
 

Critérios de 
Avaliação: 

Organização na forma de apresentação do trabalho, conceitos abordados para 
elaboração do experimento.  

Valor da 
atividade: 

Valor: 3,0 

Entrega: Atividade desenvolvida ao 
decorrer do planejamento 

(  ) 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:  9º ano                           
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Esportes, Jogos e brincadeiras  

Descrição 
da 
atividade: 

- Caderno (Individual) 
 Atividade1: Conteúdo e exercícios sobre o esporte desenvolvido no bimestre, que 
será escolhido pela turma; 
Atividade 2: Conteúdo e exercícios sobre o bete ombro; 
- Atividade 3:  Lazer como direito social (individual); O texto será impresso e 
também estará no portal do aluno. 
 
- Atividade prática; 
 
- 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 3,0 pontos. O 
visto no caderno será no final do bimestre. 

- Atividade prática: 2,0 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         



 

 

 

 
 

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

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

 

Disciplina: Matemática Ano: 9° Ano – Ensino Fundamental                              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Relações métricas no triângulo retângulo 

Descrição 
da 
atividade: 

Resolução de exercícios envolvendo Relações métricas no triângulo retângulo  
 
Exercícios do caderno de atividades, páginas 58  a 60. 
 
Resolver os exercícios 1 até 14, no caderno de atividades. 

Critérios de 
Avaliação: 

Resolução correta de todos os exercícios. 

 

 

Valor da 
atividade: 

1,0 

Entrega: 20/11/2018 (x ) Em casa 
(   ) Trabalho feito em sala de aula         
 
 
(x) Trabalho individual 



 

 

 

 

 

 

Obs: Vistos diários durante as aulas.  

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Turma: 9° ano  

Disciplina: História Ano: 2018                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo:  
-  Os anos de chumbo (1969-1978); 
- O regime em crise (1978-1985); 
- A Contracultura e os movimentos contrários a Ditadura Militar; 
- Constituição de 1988; 
- O fim da Guerra Fria; 
- Os conflitos do Oriente Médio; 
- Neoliberalismo; 
- A volta do governo civil no Brasil; 
- O Governo de FHC; 
- O Governo do Lula; 
- O Governo Dilma. 
 
 

Descrição 
da atividade:  

 
- Exercícios do caderno. 
- Exercícios do livro:  
- Para organizar as ideias n° 3 ao 8 (pág. 205) 
- Para organizar as ideias  n° 5 ao 8 e 9 (pág. 252) 
 

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: O caderno de arte será recolhido na semana anterior às provas bimestrais e deverão 
conter todas as atividades desenvolvidas durante o bimestre, bem como, registros dos conteúdos 
trabalhados.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Professor(a) : _____________________________________________________________________ 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Arte Ano: 9º                             
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Teatro do Oprimido; Elementos formais do teatro; Hip Hop 

Descrição 
da 
atividade: 

Atividade 1: Peça teatral a partir da estética do Teatro do Oprimido.  
Atividade 2: Criação de projeto de grafite veiculando uma crítica social e caderno de 
arte. 

Critérios de 
Avaliação: 

Atividade 1: organização do grupo e utilização dos preceitos do Teatro do Oprimido.  

Atividade 2: acabamento estético e organização dos trabalhos no caderno de arte.  

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:  9o Ano              
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Unidades 7 e 8 do livro didático. 

Descrição 
da 
atividade: 

Em grupos, criação de duas páginas de um School Paper (Jornal da Escola) 
temático, em inglês. As características de jornais e school papers são estudas nas 
unidades 7 e 8. 

Critérios de 
Avaliação: 

Adequação à proposta; colaboração e participação coletiva. 

Valor da 
atividade: 

3,0 pontos. 

Entrega: Entregar em 07/11/2018. ( x ) Em casa 
(  ) Trabalho feito em sala de aula         



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Inglês Ano:  9o Ano              
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         



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa de trabalhos avaliativos 

Disciplina: Língua Portuguesa Ano: 9°                     
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Texto Dissertativo-Argumentativo 

Descrição 
da 
atividade: 

• Os alunos escreverão, em sala de aula, um texto dissertativo-argumentativo 
sobre um tema proposto pelo professor. 

Critérios de 
Avaliação: 

• A correção da atividade levará em conta aspectos gramaticais (ortografia, 
pontuação, acentuação, concordância verbal e concordância nominal), ou 
seja, tópicos estudados durante o ano letivo. 

• Além disso, serão avaliados aspectos referentes à estrutura do gênero 
textual. 

Valor da 
atividade: 

A atividade vale 2,0 (dois) 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: 9º ano 
Bimestre: 4º   

Conteúdo: Preservação do meio ambiente. Fotos com legendas. Documentário. Debates.  

Descrição 
da 
atividade: 

Trabalho 1 (1,5 pontos – INDIVIDUAL)  
Cada aluno deverá tirar uma foto de um ambiente degradado cerca de sua casa, 
escola, etc. Esta foto deverá ser legendada para a exposição.  
Trabalho 2 (1,0 pontos – DUPLA) 
Atividade escrita sobre o ambiente cuja foto foi tirada (descrição do ambiente). 
Trabalho 3 (1,0 pontos - INDIVIDUAL) 
Debate e atividade escrita sobre o documentário “Lixo extraordinário – (2009).  
 

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:  9º  
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 de literatura brasileira. Direcionada para o PAC e Enem 

Critérios de 
Avaliação: 

Questões objetivas e discursivas sobre o livro escolhido. 

Valor da 
atividade: 

1,5 

Entrega:  
06/11/2108 

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



 

 
 


