
 

 

 

 

Avaliação Inst. Avaliação Conteúdo/Pág. Data Peso Procedimento/TIC 

Pr 1 Avaliação 

Cap. 1- A segunda guerra 
mundial 
Cap. 2- A ascensão do 
mundo bipolar 
Cap. 3- A América latina no 
contexto da guerra fria 
Cap. 4- Fim da colonização 
em países africanos e 
asiáticos  
Cap. 5- De Dutra a Jango 
  

09 a 
13/03 

10,0 
Avaliação mensal contento de até 15 questões, sendo 
estas dissertativas de múltipla escolha. 

SI Simulado UCB 
Conteúdo do bimestre 
anterior 

05 e 
06/03 

3,0 
Avaliação Dudow, bimestral contendo 15 questões de 
múltipla escolha 

AT1 CASE 
Pesquisa E elaboração de 
redação com proposta 
intervenção social. 

03/02 5.0 

Através da análise de noticiários e das pesquisas 
previamente realizadas, identifique e apresente uma 
descrição/redação, apresentando uma proposta de solução 
para os problemas abordados das seguintes questões: 
 
O aluno deverá desenvolver pesquisas relacionadas a 
epidemias que assolaram a humanidade no decorrer da 
história, bem como as medidas tomadas para a resolução 
do problema e o sucesso alcançado. Fazer levantamento 
das doenças erradicadas e os motivos que muitas delas 
estão retornando. Considerar a recente epidemia chinesa 
do Corona vírus e as ações adotadas pelo governo chinês 
para a solução do problema. Considerar as epidemias que 
assolam o Brasil e as medidas adotadas pelo governo para 
conter o alastramento das epidemias. 
 
Critério de Avaliação: 
1) Domínio da norma padrão da língua portuguesa; 
2) Compreensão da proposta de redação; 
3) Seleção e organização das informações; 
4) Demonstração de conhecimento da língua necessária 
para argumentação do texto 
5) Elaboração de uma proposta de solução para os 
problemas abordados, respeitando os valores e 
considerando as diversidades socioculturais 

AT2 
Resumos e 

questionários 
Tarefas semanais  2,0 

Os resumos serão pedidos antecipadamente ao início de 
um novo capítulo com ´prazo de 2 dias para a entrega, 
valendo notas que comporão a nota das atividades. 
Os resumos poderão ser substituídos por atividades 
avaliativa com o mesmo peso. 

  

Pr1 Prova/Seminário/Trabalho 
(Pr1 + SI + AT) / 2 = Nota Bimestral SI Simulado 

AT Nota de atividades – Soma de atividades = AT 

 

Observações: 
As atividades propostas neste bimestre têm caráter avaliativo e as notas alcançadas serão lançadas para compor a nota bimestral. 
A atividade tem peso 6.0, soma-se ainda com a pontuação dos resumos, formando a nota final das atividades. As notas dos 
resumos e questionários serão divididas conforme a quantidade pedida no decorrer do bimestre. O resumo consiste em prévia 
leitura do conteúdo a ser estudado e um relato das principais informações consideradas pelo aluno. O objetivo do resumo é fazer 
com que o aluno tenha sua própria percepção do conteúdo através da leitura e destaque dos principais pontos do texto, tópico 
por tópico do capítulo, realizando desse modo, um auto aprendizado. A atividade AT 1 deverá ser realizada individualmente e 
conforme a descrição nesta sistemática. Serão avaliados: itens pesquisados, clareza nas informações, modo: conforme pedido 
na sistemática, informações bibliográficas. A atividade deverá ser entregue dentro do prazo proposto. Os trabalhos entregues em 
data reprogramada (próxima aula) terão peso de 60% da nota combinada, ressalvo por motivos que justifiquem a não entrega no 
prazo (Nesse caso os pais ou responsáveis deverão requerer nova data de entrega junto a Orientação pedagógica do colégio 
sem perdas no valor da nota). 
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