
 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 
 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Jefferson Jeremias Matemática                                                              6° Ano A e B 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1- Trabalho - Sistema 

monetário. 

Ajudar no entendimento de atividades relacionada a sistema monetário. Incentivar a criatividade dos 

alunos na criação de novas ideias. Incentivar a criatividade ao conceito de marketing e de empresariado. 

      2- Lista de exercícios O sistema de lista foi criado com o objetivo de ajudar o aluno a se preparar para as provas.  

3 - Lista on-line Avaliar os conhecimentos dos alunos na forma de lista on-line. 

4- P1 e P2 Investigar resultados de aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

Instrumento:                         Assunto ou tema do 

trabalho 

Critérios Distribuição 

das Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: 

Lista de exercícios  Sistema de numeração 

romana e egípcia, 

números naturais e 

Potência.  

Cada questão 

acertada terá valor 0,2 

pontos e serão 10 

questões no total. 

2,0 pontos  

 

21/02 27/02 Após a data de 

entrega valerá 50% 

da nota 

Lista on-line 

 

 

 

Múltiplos, divisibilidade e 

números primos 

Cada questão 

acertada terá valor 0,2 

pontos e serão 10 

questões no total. 

2,0 pontos  

 

27/03 27/03 Será realizada em 

sala de aula. 



Trabalho: Sistema 

Monetário 

Decimais e dinheiro 1º Cada aluno deverá 

criar sua moeda 

(sistema monetário), 

com notas de 20, 10, 5, 

e 2.  

 

2º Cada aluno deverá 

trazer um produto ou 

alimento para ser 

vendido (utilizando a 

moeda criada pelos 

outros). O produto ou 

alimento, deve ser 

criado pelo aluno. 

1º 3,0 pontos 

2º 3,0 pontos 

 

Total 6,0 pontos  

 

06/03 13/03 Os melhores 

Trabalhos nos critérios 

de: 

1º Melhor moeda 

2º Melhor 

produto/alimento 

3º Melhor 

desenvolvimento na 

venda do seu 

produto. 

 

Estarão participando 

do evento 

“Hollywood Night” 

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 
P1   Sistemas de numeração (egípcia e romana) 

 Operações com números naturais. 

 Potenciação. 

 Máquinas e funções. 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,00 

P2  Múltiplos 

 Divisibilidade. 

 Critérios de divisibilidade. 

 Números primos. 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

TB1 Lista de exercícios  Será realizada em sala de aula 2,0 

TB2 Lista on-line Descrição acima 2,0 

TB3 Trabalho: Sistema monetário Descrição acima 6,0 

Média Final: (P1 + P2 + TB1 + TB2 + TB3)/3 
 


