
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º Bimestre – 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               
Dyego F. Cardoso                                                              Educação Física                                                                    6º ano A e B 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 
 

Objetivo do Instrumento: 

1- Seminário e Cartaz Empregar hábitos de higiene e de cuidados com o corpo. 

2- Jogos e Regras Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos. 

3 - Participação  Estimular a prática de atividades físicas e esportes no ambiente escolar e fora dela buscando um estilo de 

vida mais pleno e saudável. 

 

Instrumento:                         Assunto ou tema 

do trabalho 

Critérios Distribuição das 

Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

realizada 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

Seminário e 

Cartaz 

Hábitos de 

Higiene pessoal 

 

Trabalho composto por 

seminários e confecções de 

cartazes, identificando hábitos 

de higiene que devem ser 

praticados no dia a dia. 

Os alunos irão coletar os dados 

e imagens em casa e o 

trabalho será realizado na 

Escola, nas aulas de Educação 

Física. 

Os alunos serão divididos em 

grupos para criarem uma 

Valerá 10 

pontos. 

Sendo: 5,0 

pontos para 

apresentação e 

5,0 pontos para 

elaboração do 

cartaz. 

13/02   26/03 Após a data 

de entrega 

valerá 70% 

da nota. 

Powerpoint 

vídeos 

imagens 

artigos 

 



apresentação e um cartaz de 

acordo com o tema.  

No final os alunos apresentarão 

o cartaz. 

Criação -

Jogo 

estratégicos. 

-Jogo 

diagnóstico 

com regras 

 

Esportes de 

marca, 

precisão, 

invasão. 

Nas aulas práticas e teóricas de 

Educação Física serão 

ensinados fundamentos, regras 

e conteúdos táticos, os alunos 

deverão assimilar e criar a 

melhor tática para jogar 

determinado esporte, aplicar 

na prática do esporte que será 

realizado em quadra. 

Planejar e utilizar estratégias 

para solucionar os desafios 

técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, precisão, 

invasão e técnico-

combinatórios como nas 

modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de 

forma específica.  

 

 

Valerá 10 

pontos.  

Sendo: 5,0 

pontos pelo 

trabalho em 

equipe e 5,0 

pontos para a 

aplicação da 

tática.  

 

05/03 
 

12/03 

  vídeos 

artigos 

imagens  

criação -Jogo 

estratégicos. 

-Jogo 

diagnostico 

 

 

Participação Participação 

das aulas 

práticas. 

Participar de forma adequada 

das aulas práticas, com 

vestimentas e calçados 

adequados para prática. 

 

 

Valerá 10 

pontos 

 

 

 

 

 

  

 

Média Final: (T1 + T2 + PA) / 3  

 


