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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 

Nome das letras 

espanholas 

O professor entregará uma folha 

com diferentes palavras e o aluno 

com ajuda do livro deverá fazer a 

listagem exata dos nomes das 

letras que estão presentes numa 

palavra, exemplo: NIÑO: ene – i 

latina – eñe – o  

10,00 total  

Divisão dos pontos: 

- 10 palavras valendo 

1 ponto cada uma 

 

28/02 

 

 

 

Referência: págs. 

16 e 17 do livro 

didático. 

Trabalho de 

Pesquisa  

21 Países de 

fala hispana 

Pesquisa em mapa (cartolina): 

Num mapa mundial em branco o 

aluno deverá procurar e colorir os 

países que tem o espanhol como 

língua oficial. Colocando o nome 

de todos os países e suas capitais. 

O mapa pode ser desenho ou 

10,00 total 

Divisão dos pontos: 

- 21 países coloridos: 

3 pontos 

- Cada um dos 21 

países com sua 

capital: 3,5 pontos 

06/03 

 

Após a data 

de entrega 

valerá 70% 

da nota 

Internet, livros de 

geografia, etc. 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO -1º Bimestre - 2020 
  

Objetivo do Instrumento: 

1- Atividade em sala de aula: Nome das letras  Conhecer os nomes das letras em espanhol. 

2- Pesquisa: Los 21 países de habla hispana y sus 

capitales 

Ampliar o conhecimento sobre países de fala hispana. 

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



impresso. Se o mapa é impresso, 

tem que ser em branco, e o aluno 

deverá colorir os países que tem 

como língua oficial o espanhol. 

- Escrever o nome 

dos países e suas 

capitais no 

manuscrito/espanhol: 

3,5 pontos 

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) Nome das letras espanholas. 10,0 

Trabalho individual de pesquisa 

(TB) 

21 Países de fala hispana. 10,0 

P2 Capítulo 1 y 2: Para saludarse, presentarse y despedirse / Meses de año / Dias de la 

semana / Signos de puntuación. 

10,0 

Media Final (AT + TB + P2) /3 

 


