
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Teacher Tuca INGLÊS                                                             6° Ano A e B 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1- Trabalho:  Perfil de rede social. Explorar, praticar e fixar, os dados e informações pessoais na língua inglesa. 

2- P1, P2. Investigar resultados de aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

3- Atividades Fixar e aprimorar os conteúdos estudados. Preparar os alunos para as provas.  

4- Avaliação oral. Praticar as informações indicadas no trabalho com o objetivo de desenvolver a habilidade de 

conversação. 

 
Instrumento:                         Assunto ou 

tema do 

trabalho 

Critérios Distribuição 

das Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

Trabalho Perfil de rede 

social. 

Criar um perfil de rede social, 

existente ou não, que contenha 

todos os dados pessoais essenciais, 

hobbies, desenhos. 

Fazer em folha de papel cartão. 

Modelo abaixo 

Capriche!!! 

 

A nota 

atribuída ao 

trabalho será 

7,0 pontos.   

11/02 03/03 Prazo de 

tolerância já 

incluído na 

data 

máxima de 

entrega.  

Youtube; 

google; 

pinterest. 



Atividades 

em sala de 

aula 

Conteúdos do 

bimestre 

Participação em todas as 

atividades propostas, 

comprometimento.  

 

Valor 3,0 

pontos. 

   Caderno, 

Livro didático. 

Prova oral Conteúdos 

Pré-adquiridos 

Troca de informações pessoais e 

conteúdos estudados em sala de 

aula em forma de diálogo. 

 

Valerá 10,0 

pontos 

17/03 Não faltar 

neste dia. 

Caderno, livro 

didático e 

conversações. 

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1   Capítulo 1 do livro (cumprimentos, verbo To 

Be, adjetivos, compreensão de texto). 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, 

individual e sem consulta. 

10,00 

P2  Capítulo 2 do livro (objetos escolares, dias 

da semana, pronomes relativos, verbo To 

be formas afirmativas e negativas, 

compreensão de texto). 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, 

individual e sem consulta. 

10,0 

Trabalho individual Informações pessoais (nome, apelido, 

idade, nacionalidade, hobbies, 

desenhos...). 

Descrição acima. 7,0  

Atividades sala de 

aula e casa 

Atividades diárias de acordo com o 

conteúdo do bimestre. 

Atividades diárias desenvolvidas em sala de aula, grupos e 

em casa. 

3,0 

Prova oral Perguntas e respostas pessoais.                            O aluno deverá responder às perguntas da professora e 

também perguntar.                 

10,0 

Média Final: P1 + P2 + PO (TB + At) / 4 

 

Modelo: 


