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Instrumento                         Assunto ou 

tema do 

trabalho 

Critérios Distribuição das 

Notas 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de recurso: 

Atividade 

em sala de 

aula 

Ditado (nome 

de 

estabeleciment

os) 

O professor ditara nome de 

estados de animo presente na 

página 12 e o aluno deverá 

escrevê-los corretamente  

10,00 total  

Divisão dos pontos: 

- 10 palavras valendo 

1 ponto cada uma 

 

28/02 

 

 

 

Pág. 12 do livro 

didático 

Trabalho de 

Pesquisa  

Conociendo 

Argentina  

O aluno deverá realizar um 

trabalho no qual pesquisará 8 

curiosidades da Argentina, 

podendo incluir lugares turísticos, 

belezas naturais, pessoais ilustres, 

comidas típicas, etc. 

Trabalho em ESPANHOL e 

MANUSCRITO 

10,00 total 

Divisão dos pontos: 

- Capa de trabalho 

com nome do aluno 

e turma 1 ponto 

- Referencias ou 

bibliografias: 1 ponto 

- Cada uma das 

curiosidades com 

06/03 

 

 

Segundo 

correspon

da 

 

Após a 

data de 

entrega 

valerá 

70% da 

nota 

Livros de história, 

culinária, internet, etc 

 

Objetivo do Instrumento: 

1- Atividade em sala de aula: Ditado (estados 

de animo) 

Conhecer os nomes dos estados de animo em espanhol 

2- Pesquisa:  Conociendo Argentina Ampliar o conhecimento e conhecer curiosidades, a cultura, culinária, etc sobre 

Argentina. 

3- Prova Rever e fixar os conteúdos estudados e estimular as habilidades dos alunos. 



 desenvolvimento de 

6 linhas no mínimo 

cada uma: 1 ponto 

cada um 

NÃO SERÃO ACEITOS 

TRABALHOS EM 

PORTUGUÉS E 

IMPRESSOS 

(DIGITALIZADOS) 

 

Prova P2 Avaliação com questões 

dissertativas e múltipla escolha, 

individual e sem consulta. 

Valerá 10,0 total 27/03  Capítulo 1 e 2 do livro 

didático 

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Nota 

Atividade em sala de aula (AT) Ditado 10,0 

Trabalho individual de pesquisa 

(TB) 

Conociendo Argentina  10,0 

P2 Capítulo 1 y 2: Uso de los posesivos: adjetivos y pronombres / Elementos básicos de 

una llamada / Apócope 

10,0 

Media Final (AT + TB + P2) /3 

 


