
 

 

 

 

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

Pr1 Avaliação 

Cap. 01 – Transformações 
na Inglaterra dos séc. XVII e 
XVIII 
Cap.02 – Holandeses e 
conquistadores 
Cap. 03 – As luzes da razão 
Cap, 04 – Formação dos 
EUA 

09 a 
13/03 

10.0 
Avaliação mensal contento até 15 questões, sendo estas 
dissertativas de múltipla escolha. 

SI Simulado UCB 
Conteúdo ministrado no 

bimestre anterior. 
05 e 
06/03 

3,0 Simulado Realizado e aplicado pela UCB. 

AT1 Pesquisa Ideais iluminista 05/03 5.0 

Pesquisas em jornais ou periódicos, sites de notícias da 
internet: 
Definição: O que foi o movimento Iluminista do século XVII e 
XVIII.  

• Quem foram os principais pensadores e suas 
contribuições para o movimento. 

• Qual era a proposta dos iluministas. 

• Transformações políticas, econômicas, culturais 
e religiosas ocorridas a partir da visão iluminista 
do séc. XVII e XVIII. 

• Conclusão subjetiva 
 O trabalho deverá ser feito em papel almaço contendo: 
-Capa 
-Introdução 
-Desenvolvimento 
-Conclusão 
-Bibliografia 
Serão avaliados: itens pesquisados, clareza nas 
informações, modo conforme pedido na sistemática e 
informações bibliográficas. 

AT2 
 

Resumos e 
questionários. 

Tarefas semanais  2,0 

Os resumos serão pedidos antecipadamente ao início de 
um novo capítulo com ´prazo de 5 a 7 dias para a entrega, 
valendo notas que comporão a nota das atividades. 
Conforme solicitados. As datas dos resumos serão 
combinadas em aula, anotada na agenda da coordenação 
e o aluno deverá anotar em sua agenda pessoal. Os pais 
deverão estar atentos às datas das atividades, verificando-
as diariamente. 

  

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

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, será somada com a pontuação dos resumos e questionários, formando a nota final das 
atividades. As notas dos resumos serão divididas conforme a quantidade de resumos e atividades pedidos 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, desenvolvido tópico a tópico do capítulo do livro, 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. Atividades não entregues no prazo terá data remarcada (próxima aula) valendo 60% da nota 
desta sistemática, ressalvo por motivos que justifiquem a não entrega no prazo determinado (Nesse caso os pais ou responsáveis 
deverão requerer nova data de entrega junto a Orientação pedagógica do colégio). 
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