
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Teacher Tuca INGLÊS                                                             9° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 
Objetivo do Instrumento: 

1- Trabalho em Grupo Utilizar o futuro simples (uso do WILL), através de exposições sobre profissões. 

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

3- Atividades O sistema de lista foi criado com o objetivo de ajudar o aluno a se preparar 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 em 

Grupo 

Escolha de 

uma profissão 

futura. Uso do 

Will como 

marcador de 

futuro. 

Criatividade, fluência, apresentação, 

comprometimento. 

Pode ser cartas, PowerPoint, 

dramatização e etc. 

Apresentação em grupo. Uso do Will 

para indicar futuro. 

 

A nota 

atribuída ao 

trabalho 

será 7,0.   

05/03 26/03  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 (futuro simples dos verbos; saudações e 

cumprimentos; compreensão de texto); 

Avaliação com questões dissertativas e 

múltipla escolha, individual e sem consulta. 

10,00 

P2  Capítulo 2 do livro (revisão passado simples dos verbos e 

passado contínuo do verbo To Be); compreensão de texto. 

Avaliação com questões dissertativas e 

múltipla escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

Trabalho individual Trabalho sobre profissões. Apresentação em grupo. Uso do 

Will para indicar futuro. 

Apresentação trabalho sobre futura profissão. 

Descrição acima. 

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                     Perguntas e respostas; cumprimentos, informações              

Pessoais, preferências. 

Diálogos em duplas                                       10,0 

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

 


