
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Gabriel Mendonça  História                                                                           8° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 

1- Apresentação e Trabalho em Grupo EF08HI5 - Identificar e relacionar os processos da Revolução Industrial na produção e circulação 

dos povos, produtos e cultura. 

2- Cartaz/Apresentação  EF08HI02 - Analisar os desdobramentos políticos, econômicos, filosóficos, culturais e científicos 

das teorias iluministas, identificando seus impactos sobre processos históricos na Europa e nas 

Américas. 

3- 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: 

Apresentação e 

Trabalho em Grupo     

Transformações 

na Inglaterra dos 

séculos XVII e XVIII. 

Cada grupo escolherá um 

aparelho tecnológico ou 

máquina específica, 

explicar seu funcionamento 

e suas melhorias com o 

passar do tempo, expor 

como essa tecnologia 

impactou em sua vida. 

- Criação de Banners, 

cartazes, infográficos, 

Valerá 4,0 

pontos 

18/02 12/03 Não poderá 

faltar no dia 

da 

apresentação. 

 



 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1  Capítulo 1 - transformações na Inglaterra dos séculos 

XVII e XVIII 

Capítulo 2 - holandeses e conquistadores  

 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,00             

P2 Capítulo 3 - As luzes da razão. 

Capítulo 4 - Estados Unidos: da formação à guerra de 

Secessão. 

 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

Apresentação e 

Trabalho em Grupo 

Transformações na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII. Descrição acima 4,0 

Cartaz/Apresentação   As luzes da razão. Descrição acima 6,0 

Média Final: P1 + P2 + (AT + CA)/3 

 

história em quadrinhos ou 

pequenos vídeos sobre a 

tecnologia escolhida. 

 

Cartaz/Apresentação   As luzes da razão. Com base em frases dos 

pensadores iluministas, os 

alunos deverão buscar 

exemplos atualmente que 

se apliquem aos conceitos 

referidos por elas e pelo 

Iluminismo na sociedade 

moderna e apresentar aos 

demais alunos da sala. 

Montar um cartaz sobre o 

assunto. 

 

Apresentação 

4,0 pontos 

Cartaz 2,0 

pontos 

18/02 26/03 Não poderá 

faltar no dia 

da 

apresentação. 

 

Após a data 

de entrega 

valerá 70% da 

nota 

 


