
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Teacher Tuca INGLÊS                                                             7° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 
Objetivo do Instrumento: 

1- Convite de aniversário Aplicar o uso das palavras interrogativas através de um instrumento (o convite), onde há necessidade do uso 

dessas palavras, de forma contextualizada. 

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- Prova Oral Praticar as informações faladas, ouvidas, escritas e lidas em sala de aula, com a finalidade 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 

bimestral 

Convite 

Birthday 

invitation. 

(convite de 

aniversário). 

 Realizar um cartão de 

aniversario criativo, bem 

confeccionado, colorido, que 

contenha todas as palavras 

interrogativas e todas as 

informações necessárias em um 

convite de aniversario. 

 

A nota 

atribuída ao 

trabalho 

será 7,0.   

18/02 03/03 Prazo de 

tolerância já 

incluso na data de 

entrega. Após o 

prazo valerá 3,0. 

Youtube; 

google; 

Pinterest; 

papel 

cartão… 



Atividades 

em sala de 

aula 

Conteúdos do 

bimestre 

Participação em todas as 

atividades propostas, respeito 

aos colegas e professor, 

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. 

 

 

 Nota Atribuída: 

Avaliação  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1   Capitulo 1 do livro (cumprimentos, saudações, verbo 

To Be, adjetivos, palavras interrogativas, verbo Can, 

instrumentos musicais, interpretação texto); 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

P2  Capitulo 2 do livro (presente continuo dos verbos; 

familiares; interpretação texto); 

Avaliação com questões dissertativas e múltipla 

escolha, individual e sem consulta. 

10,0 

Trabalho individual Convite de aniversário. 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 cumprimentos, informações pessoais, Preferências. Dialogar com o professor e colegas.                       10,0 

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

Modelo: 

 

 

 


