
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre – 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Teacher Tuca INGLÊS                                                             8° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 
Objetivo do Instrumento: 

1- Criar Vídeomaker Apresentar-se dizendo a nacionalidade, o país de origem, e acrescentar outras informações dentro desse 

contexto. 

2- P1, P2 Investigar resultados de aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

3- Atividades Fixar e aprimorar os conteúdos estudados. Preparar os alunos para as provas.  

4- Prova oral. Praticar as informações faladas, ouvidas, escritas e lidas em sala de aula, com a finalidade de desenvolver a 

habilidade de conversação. 

 

Instrumento:                         Assunto ou 

tema do 

trabalho 

Critérios Distribuição 

das Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

Trabalho de 

vídeomaker 

bimestral. 

País de origem 

e 

nacionalidade. 

 O vídeo deve conter as seguintes 

informações de quem estiver se 

apresentando: 

Nome da pessoa, o país de origem, 

a nacionalidade, a idade, profissão 

e adicionado a isso, pode-se 

acrescentar outras informações 

pessoais, como hobby, opiniões 

diversas comparações entre país de 

origem e outros, etc. Em inglês 

A nota 

atribuída ao 

trabalho 

será 7,0.   

18/02 03/03 Trabalho deve ser 

bem elaborado, 

com o 

comprometimento 

do aluno. 

Youtube; 

google; 

pinterest. 



Atividades 

em sala de 

aula 

Conteúdos do 

bimestre 

Participação em todas as atividades 

propostas, respeito aos colegas e 

professor, comprometimento. 

Valor 3,0 

pontos. 

   Caderno, 

Livro 

didático. 

Prova oral Conteúdos 

pré-adquiridos 

Troca de informações pessoais e 

conteúdos estudados em sala de 

aula em forma de diálogo. 

Valerá 10,0 

pontos 

19/03 Não faltar neste 

dia. 

 

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1   Capítulo 1 do livro (cumprimentos, saudações; 

países e nacionalidades; To be presente e 

passado; compreensão de texto). 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, 

individual e sem consulta. 

10,00 

P2  Capítulo 2 do livro (passado simples dos 

verbos, formas afirmativa, negativa e 

interrogativa; compreensão de texto). 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, 

individual e sem consulta. 

10,0 

Trabalho individual Vídeomaker (nacionalidades...) Apresentação pessoal em inglês:  1 apresentação 

pessoal do aluno e outras pessoas estrangeiras ou não, 

da própria escola ou não, em inglês. 

7,0  

Atividades sala de 

aula e casa 

Atividades diárias de acordo com o conteúdo 

do bimestre. 

Atividades diárias desenvolvidas em sala de aula, grupos 

e em casa. 

3,0 

Prova oral cumprimentos, informações pessoais. Dialogar com o professor e colegas.                       10,0 

Média Final: P1 + P2 + PO (TB + At) / 4 

 


