
 

 

 

 

Avaliação Inst. Avaliação Conteúdo/Pág. Data Peso Procedimento/TIC 

Pr 1 Avaliação 

 
Capítulo 1- Por que é 
importante aprender 
história? 
Capítulo 2- Debates sobre a 
Pré-História 
Capítulo 3- Mesopotâmia e 
Egito  
Capítulo 4- Hebreus e 
Fenícios 

09 a 
13/03 

10,0 
Avaliação mensal contento até 15  questões, sendo estas 
dissertativas  e de múltipla escolha. 

SI Simulado UCB 
Avaliação diagnostica do 
conteúdo do bimestre 
anterior 

05 e 
06/03 

3,0 Avaliação elaborada e aplicada pela UCB. 

AT1 
Levantamento 

histórico 
Levantamento histórico da 

cidade de Piracicaba 
08/03 6.0 

O aluno deverá realizar um levantamento histórico de 
Piracicaba (história da fundação da cidade e sua importância 
para a região), de acontecimentos importantes, personagens 
piracicabanos ilustres, monumentos comemorativos 
utilizando fontes históricas que aprenderam em sala de aula 
e que conseguirem encontrar, tais como: oralidade, fotos, 
cartas, documentos, objetos, Fotos, etc. O trabalho deverá 
ser manuscrito em papel almaço, contendo: 
-Capa 
-Introdução 
-Desenvolvimento 
-Conclusão 
-Anexo 
Serão avaliados: itens pesquisados, clareza nas 
informações, modo: conforme pedido na sistemática, 
informações bibliográficas 

AT3 
 

Resumos e 
Questionários 

Tarefas semanais  1,0 

Os resumos serão pedidos antecipadamente ao início de 
um novo capítulo com ´prazo de 2 dias para a entrega, 
valendo notas que comporão a nota das atividades. 
Os resumos poderão ser substituídos por atividades 
avaliativas com o mesmo peso. 

  

Pr1 Prova/Seminário/Trabalho 

(Pr1 + AT + SI) / 2 = Nota Bimestral    AT 
 

Nota de atividades – Soma de atividades = AT 

 SI   Simulado UCB             

 

Observações: 
As atividades propostas neste bimestre têm caráter avaliativo e as notas alcançadas serão lançadas para compor a nota bimestral. 
A atividade tem peso 6.0, soma-se ainda com a pontuação dos resumos, formando a nota final das atividades. As notas dos 
resumos e questionários serão divididas conforme a quantidade pedida no decorrer do bimestre. O resumo consiste em prévia 
leitura do conteúdo a ser estudado e um relato das principais informações consideradas pelo aluno. O objetivo do resumo é fazer 
com que o aluno tenha sua própria percepção do conteúdo através da leitura e destaque dos principais pontos do texto, tópico 
por tópico do capítulo, realizando desse modo, um auto aprendizado. A atividade AT 1 deverá ser realizada individualmente e 
conforme a descrição nesta sistemática. Serão avaliados: itens pesquisados, clareza nas informações, modo: conforme pedido 
na sistemática, informações bibliográficas. A atividade deverá ser entregue dentro do prazo proposto. Os trabalhos entregues em 
data reprogramada (próxima aula) terão peso de 60% da nota combinada, ressalvo por motivos que justifiquem a não entrega no 
prazo (Nesse caso os pais ou responsáveis deverão requerer nova data de entrega junto a Orientação pedagógica do colégio 
sem perdas no valor da nota). 
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