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Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Atividade em sala 
de aula e tarefas 

para casa      

Compreender a História da Arte a 
partir da sua cronologia, conhecendo 

a importância de cada período.  
Egito, Grécia, Roma, Românica, 

Bizantina e Gótica 

EM13LGG102, EM13LGG10, 
EM13LGG102,EM13LGG103, 
EM13LGG204, EM13LGG304 

Até 4 pontos 
para as atividades realizadas 
em sala de aula e tarefas de 

casa 
 

Trabalho 
 Individual 
(TB1)  

Data: 
02/03 

Desenvolvidos na Idade Média os 
Vitrais Góticos tinham o objetivo 
de trazer, beleza e serenidade as 

catedrais, eram desenvolvidos por 
Alquimistas. 

EM13LGG102, EM13LGG10, 
EM13LGG102, EM13LGG103, 
EM13LGG204, EM13LGG304 

Zero a Dez para as atividades 
realizadas 

Segundo as orientações 

Trabalho 
 Individual 
(TB2)  

Data: 16/03 

Iluminuras Medievais, todo 
conhecimento cristão na Europa 

era realizado pelos monges 
copistas. 

 
 

EM13LGG102, EM13LGG10, 
EM13LGG102, EM13LGG103, 
EM13LGG204, EM13LGG304 

Zero a Dez para as atividades 
realizadas 

Segundo as orientações 

Processo de 
Recuperação 
 Data: 30/03 

 
Avaliação 

 

 
Kit Rec. - Roteiro de Estudo 

Descrito abaixo 

Zero a Seis para as atividades 
realizadas 

Segundo as orientações 

 
ELABORAÇÃO: 
*TRABALHO (TB1)  
     Data da entrega: 02/03 (1º Data) ou 09/03 (2º Data) 
 
Produzir um Vitral Gótico no canson A4, o desenho deve ser colorido, fazer a estrutura do vitral com papel cartão preto. 
Trabalho deve estar sem rasuras e limpo, com identificação completa do aluno, nome e série. 
Trabalho sem nome é trabalho sem nota. 
Será avaliado toda estrutura e elaboração e pintura do vitral 
No trabalho deve constar a identificação com Nome do Aluno completo e Série, trabalho sem identificação é trabalho sem Nota. 
Material a ser utilizado: 1 Folha de Canson A4, 1 folha de papel cartão preto 
Nota: De 0 a 10 pontos (1º Data) ou de 0 a 6 (2º Data) 
 
*TRABALHO (TB1)  
     Data da entrega: 16/03 (1º Data) ou 23/03 (2º Data) 
Produzir uma Iluminura Medieval em tecido algodão cru na medida de uma folha de A4. O trabalho deve ser colorido, conter 
letras e desenhos (como as iluminuras), e deve ser bordado. 
Materiais: Tecido de algodão cru no tamanho do A4, tinta ou caneta hidrográfica para colorir, linha de bordar, agulha e tesoura. 
Nota: De 0 a 10 pontos (1º Data) ou de 0 a 6 (2º Data) 
 
*Processo de Recuperação:  
       Data da Prova: 30/03 
Material a ser utilizado: O powerpoint apresentado em sala com a cronologia da História da Arte (Rupestre, Egito, Grécia, 
Roma, Bizantino, Gótico, Medieval) 10 questões. 
Nota: De 0 a 6 


