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Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Trabalho (TB1) 

1ª Data: 02/03 

2ª Data: 03/03 
(Entregar no SOE) 

________________ 

Trabalho (TB2) 

1ª Data: 09/03 

2ª Data: 10/03 
(Entregar no SOE) 

 

 

 módulo 01 
Getúlio Vargas no poder 

 
 

módulo 02  
A Segunda Guerra Mundial 

 

EM13CHS602 Identificar e 
caracterizar a presença do 
paternalismo, do 
autoritarismo e do populismo 
na política, na sociedade e nas 
culturas brasileira e latino-
americana, em períodos 
ditatoriais e democráticos, 
relacionando-os com as 
formas de organização e de 
articulação das sociedades em 
defesa da autonomia, da 
liberdade, do diálogo e da 
promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos 
humanos na sociedade atual. 

 
2,0 Desenvolvimento do 

trabalho; 
 

1,0 Capa 
 

2,0 Conclusão 
 

1,0 Ilustrações/Imagens 
(Total 6,0 de trabalho) 

 
4.0 Desenvolvimento 

Atividades extras 
para 

complementar 
nota   

 

 

Avaliação (AV) 

 16/03 

 
 

Módulo 03 
Guerra Fria 

 
Módulo 04 

 Fim da colonização em países 
africanos e asiáticos 

 
Módulo 05  

De Dutra a Jânio 
 
 
 

EM13CHS401Identificar e 
analisar as relações entre 
sujeitos, grupos, classes 
sociais e sociedades com 
culturas distintas diante das 
transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais 
e das novas formas de 
trabalho ao longo do tempo, 
em diferentes espaços 
(urbanos e rurais) e 
contextos. 

2.5 livro/análise de 
questões 
2.5 caderno/ textos 
2.5 mapa conceitual 
2.5 participação nas rodas 
de conversa 

 
Avaliação com 
questões dissertativas 
e de múltipla escolha, 
individual e sem 
consulta. Pontuação 
Máxima 10,0 

Processo de 
Recuperação 

30/03 

Avaliação módulos 03, 04, e 05 
 

Kit Rec - Roteiro de Estudo 
Descrito abaixo 

Habilidades descritas na 
avaliação 

Avaliação com questões 
dissertativas e de múltipla 
escolha, individual e sem 

consulta. Pontuação 
Máxima 6,0 

 
Kit Rec 4,0 
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ELABORAÇÃO: 
 Trabalho (TB1) 

Tema: Guerra das Coreias e Guerra do Vietnã – os antecedentes, causas e consequências 
Tipo de Trabalho: (x) Individual 
Material a ser utilizado: Folha almaço (manuscrito). 
Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet ou em livros 
Descrição do Trabalho: Pesquisa com uma reflexão crítica pessoal sobre o tema em questão/Conclusão. (Não é 
cópia da internet). 
Nota: De 0 a 6.0 pontos.  
 

 Trabalho (TB2) 
Tema: Descolonização da Índia 
Tipo de Trabalho: (x) Individual 
Material a ser utilizado: no caderno 
Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet ou em livros 
Descrição do Trabalho: Fazer conclusão e colocar bibliografia 
Nota: De 0 a 4.0 pontos.  

 
Processo de Recuperação:  

   Data de entrega: No dia da Avaliação de Recuperação (Consultar calendário) 
 
Material a ser utilizado: Livro módulo 03 
Descrição do Trabalho: Fazer mapa conceitual  

        Em folha sulfite 
Nota: De 0 a 1,0 pontos.  
 
Material a ser utilizado: Livro módulo 04 
Descrição do Trabalho: Elaborar 10 questões com resposta 
Em folha de almaço; 
Nota: De 0 a 1,0 pontos 
 
Material a ser utilizado: Livro capítulo 05 
Descrição do Trabalho: Fazer uma pesquisa: Tema; Governos populistas na América Latina 
Em folha de almaço com no mínimo de 40 linhas. 
Nota: De 0 a 2,0 pontos 


