
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Gabriel Mendonça   História                                                                           7° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 
 

Objetivo do Instrumento: 

1- Trabalho de Pesquisa Científico  EF09HI58 Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os 

movimentos migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 

2- Telejornal  EF09HI57 Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de identidades étnicos-raciais e de gênero na 

história recente.  

3- Dissertação Criar pensamento crítico sobre o assunto abordado. 

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

Instrumento:                         Assunto ou tema do 

trabalho 

Critérios Distribuição das 

Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

Trabalho de 

Pesquisa  

Terrorismo na 

atualidade junto com 

movimentos 

migratórios e choque 

em diferentes 

culturas. 

Pesquisa organizada com: capa, 

sumário, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e 

referências.  

Colocar imagens, bibliografía.  

Manuscrito, não serão aceitos 

trabalhos digitados. 

Seguir o modelo abaixo. 

4,0 pontos total 

Divisão dos pontos: 

(capa, sumário, 

introdução e 

referência 0,5 ponto 

cada critério 

Desenvolvimento 1,0 

Conclusão 1,0 

18/02 12/03 Após a data 

de entrega 

valerá 70% da 

nota 

 

Dissertação 1.O surgimento do 

islamismo. 

2. A expansão do 

islamismo. 

Dissertação sobre o tema 

escolhido pelo PROFESSOR   

Texto com título, introdução 

desenvolvimento e conclusão de 

 

Valerá 2,0 pontos.  

 

18/02 

 

19/03 

Após a data 

de entrega 

valerá 70% da 

nota 

 



 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1  Capítulo I - A Origem do Mundo Islâmico      

Capítulo II - Sociedade e Cultura Feudal páginas 23 a 35. 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,00             

P2   

    

Capítulo II - Sociedade e cultura feudal páginas 35 a 45. 

Capítulo III - Cruzadas e crescimento comercial e urbano.  

Avaliação com questões dissertativas e múltipla   

escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

Trabalho 

Científico 

Pesquisa - Científico terrorismo na atualidade junto com 

movimentos migratórios e choque em diferentes culturas. 

Descrição acima 4,0 

Dissertação Sobre o Islamismo. Descrição acima 2,0 

Telejornal Sobre o Islamismo. Descrição acima 4,0 

Média Final: P1 + P2 + (TB + D + T)/3 

 

Desenvolvimento: 

 

Estrutura do trabalho de Pesquisa 

 

3. A arte islâmica. 

4. A ciência islâmica. 

5. A arquitetura 

islâmica.  

6. Países islâmicos na 

atualidade. 

no mínimo 15 linhas. Será 

individual. 

 

Telejornal  1.O surgimento do 

islamismo. 

2. A expansão do 

islamismo. 

3. A arte islâmica. 

4. A ciência islâmica. 

5. A arquitetura 

islâmica.  

6. Países islâmicos na 

atualidade. 

O Telejornal será a respeito do 

mesmo tema da Dissertação. 

Será realizado em Grupo e na 

Escola durante algumas aulas de 

história com a supervisão do 

professor. 

Será avaliado roteiro, 

caracterização e apresentação. 

Os dados deverão vir coletados 

de casa. 

Valerá 4,0 pontos 

 

18/02 26/03 Não poderá 

faltar no dia 

da 

apresentação. 

 


