
 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 
 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Juliana Mulareks Ciências                                                              6° Ano B 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 
 

Objetivo do Instrumento: 

1- Experimentos científicos. Ampliar o conhecimento, prática e fixação dos conteúdos, socialização, desenvoltura e criatividade. 

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

estudado. 

3- Folheto / Panfleto Identificar componentes da tabela periódica. Estados da matéria. Gestão de resíduos. 

Aprender e conscientizar através da pesquisa que as propriedades da matéria estão relacionadas com nosso dia a dia.   

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.: 

Experimentos 

científicos em 

sala de aula. 

Conteúdo do 1º 

bimestre 

 

Serão realizados durante as aulas. Os materias utilizados 

serão solicitados anticipadamente. Será avaliado a 

desenvoltura, capacidade de análise crítica, 

aplicação de método científico e se a experiencia 

obteve sucesso. Os experimentos poderão ser 

individuais ou em grupo. 

 

3,0 pontos Durante as 

aulas.  

Durante as 

aulas. 

Não tem 

como 

realizar em 

outro dia. 

Lista de exercícios 

1 

 

 

 

Cap. 2 Origem e 

propriedades da 

mateira.   

 Cap. 03- Misturas 

e separação.   

Será entregue a lista com as questões, a mesma será 

realizada na sala de aula e em casa. 

Após a entrega os exercícios serão corrigidos em sala 

de aula. 

1,0 ponto  

 

20/02 27/02 Após a 

data de 

entrega 

valerá 50% 

da nota 



Lista de exercícios 

2 

 

 

 

Cap. 2 Origem e 

propriedades da 

mateira.   

 Cap. 03- Misturas 

e separação.   

 

Será entregue a lista com as questões, a mesma será 

realizada na sala de aula e em casa. 

Após a entrega os exercícios serão corrigidos em sala 

de aula. 

1,0 ponto  

 

26/03 02/03 Após a 

data de 

entrega 

valerá 50% 

da nota 

Elaboração de 

Folheto / Panfleto 

Gestão de 

resíduos na 

escola. 

 

- Fórum de ideias do tratamento adequado para o 

resíduo descartado na escola. 

- Será avaliado a coerência no descarte, ideia para os 

problemas existentes e a montagem do folheto / 

panfleto. 

- Utilizar folhas coloridas, precisa conter escritas e 

imagens (desenhadas ou impressas). Modelos abaixo 

Capriche na criatividade! 

 

5,0 pontos 20/02 27/03 Após a 

data de 

entrega 

valerá 50% 

da nota 

 

 Nota Atribuída: 

Provas  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1   Cap. 1 A ciência na natureza.    

 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

P2 Cap. 2 Origem e propriedades da mateira.   

Cap. 3 Misturas e separação.   

Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

Média Final: (P1 + P2 +(TB + EX + LI)/3 
 

 

 

Modelos:  
 


