
 

 

 

 

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

Pr 1 Avaliação 

Mod. 09- Materialismo 
Histórico 
- Karl Marx: o Revolucionário 
- O materialismo histórico e a 
dialética 
- Modo de produção 
- Burguesia e proletário 
- Origens do capitalismo 
Mod. 10- O poder do capital 
- A mercadoria 
- Dinheiro 
- Capital 
- Infraestrutura e supra 
infraestrutura 
 

09 a 
13/03 

10,0 
Avaliação mensal contento 10 a 15 questões, sendo estas 
dissertativas de múltipla escolha. 

SI Simulado UCB 
Avaliação diagnostica do 
conteúdo do bimestre anterior 

05 e 
06/03 

3,0 Avaliação elaborada e aplicada pela UCB. 

AT1 Pesquisa Socialismo e capitalismo 04/03 5.0 

Pesquisas em jornais ou periódicos, sites de notícias da 
internet, sobre a questão:  
• O surgimento da ideologia socialista, destacando os pontos 
positivos e negativos,  
• Países que ainda mantém o regime socialista e sua 
condição atual. 
• Relacione o protestantismo, a Burguesia e o capitalismo 
• Sistema capitalista vigente no mundo atual, destacando os 
pontos positivos e negativos. 
• Conclusão subjetiva 
 
Modo de Execução: 
-  Papel almaço 
- Capa 
- Introdução 
- Pesquisa 
- Redação reflexiva subjetiva 
- Referências bibliográficas 
 
Serão avaliados: itens pesquisados, clareza nas 
informações, modo: conforme pedido na sistemática, 
informações bibliográficas. 
 

AT2 
 

Resumos, 
atividades da 

apostila e 
Questionários 

Tarefas semanais  2,0 

Os resumos serão pedidos antecipadamente ao início de 
um novo capítulo com ´prazo de 7 dias para a entrega, 
valendo notas que comporão a nota das atividades. 
Os resumos poderão ser substituídos por atividades 
avaliativas com o mesmo peso. 

  

Pr1 Prova/Seminário/Trabalho 

(Pr1 + AT + SI) / 2 = Nota Bimestral    AT 
 

Nota de atividades – Soma de atividades = AT 

 SI   Simulado UCB             

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, soma-se ainda com a pontuação dos resumos, formando a nota final das atividades. As notas dos 
resumos e questionários serão divididas conforme a quantidade pedida 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, tópico 
por tópico do capítulo, 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. Os trabalhos entregues em 
data reprogramada (próxima aula)  terão peso de 60% da nota combinada, ressalvo por motivos que justifiquem a não entrega 
no prazo (Nesse caso os pais ou responsáveis deverão requerer nova data de entrega junto a Orientação pedagógica do colégio 
sem perdas no valor da nota). 

Professor (a): Evandro Toniolo Disciplina: Sociologia Série: 2ºEM Bimestre: 1º  
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