
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Daniela de Camargo Reis Geografia                                                             8 ° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1. Seminário - O Poder Paralelo. Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, sistematização dos 

fatos, raciocínio e reflexão de um tema/assunto.  

2. Lista de exercícios - Organizações 

Internacionais. 

O sistema de lista foi criado com o objetivo de ajudar o aluno a se preparar para as 

provas e rever os conteúdos estudados. 

3. Atividades diárias. Fixar os conteúdos adquiridos durante o bimestre e ampliar o conhecimento. 

 

Instrumento:                         Assunto ou 

tema do 

trabalho 

Critérios Distribuiçã

o das 

Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

1. Seminário – 

apresentação em 

slides 

 

 O Poder 

paralelo 

• Organização na 

apresentação1,0 

• Clareza e coerência na 

apresentação 1,0 

• Domínio de conteúdo1,0 

• Apresentação e qualidade 

de apresentação, como 

também domínio do tempo 

para apresentação. 2,0 

6,0 17/02 Apresentaçã

o dias 25 e 

30/03 

A apresentação 

será na data 

estabelecida 

para cada 

grupo não 

havendo trocas. 

 



• Participação e postura no 

grupo durante a elaboração 

e na exposição. 1,0 

Obs. Orientações abaixo 

 

2.Lista de 

exercícios  

Organizações 

internacionais 

O aluno receberá uma folha 

de questões, objetivas 

dissertativas e interpretação 

de mapas que deverá ser 

respondida corretamente. 

2,0 04/03 11/03 Após a data de 

entrega valerá 

50% da nota e 

se entregue na 

aula seguinte 

As atividades 

serão iniciadas 

em sala de aula 

e concluídas 

em casa. 

 

 

4. Atividades 

Diárias 

Conteúdos do 

bimestre. 

Participação, envolvimento e 

pontualidade na entrega das 

atividades de classe e casa. 

2,0   Pontualidade e 

participação. 

 

 

  Nota Atribuída: 

Provas  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1  Cap. 1 Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

P2 Cap. 2 e 3 Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

 

Desenvolvimento: 

1. As pesquisas e os slides serão feitos em sala de aula utilizando os tabletes e o livro didático de acordo com temas 

previamente estabelecidos e divididos em grupos e subdivididos por aluno 

2. Os slides poderão ser concluídos em casa  

3. A apresentação será em Power point com no máximo 2 slides por aluno 

4. O tempo estabelecido será de até 7 minutos por grupo 

5. Os slides deverão conter imagens e a apresentação não deverá ser leitura. 
 

 


