
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO  
          

Sistemática  

Professor: Heloneide -  Geografia        Série: 8º B E.F.     Ano: 2020    1º bimestre 

Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Trabalho (TB1) 

 

Pesquisa: A economia brasileira e 
sua importância (setores 
econômicos). 

 

H21: Reconhecer o papel 
econômico do Brasil no 
cenário político e 
mercadológico nacional e 
internacional. 

 
5,0 Desenvolvimento do 
trabalho; 
1,0 Capa 
3,0 Conclusão 
1,0 Ilustrações/Imagens 
 

Trabalho (TB2) 

Pesquisa: A presença da ONU 
nos problemas mundiais e a 
Atuação das forças de paz em 
áreas de conflitos 

H1: Aplicar o conceito de 
Estado, nação, território, 
governo e país, para o 
entendimento de conflitos e 
tensões. 

5,0 Desenvolvimento do 
trabalho; 
1,0 Capa 
3,0 Conclusão 
1,0 Ilustrações/Imagens 

 

Atividade (AT1) 

Ao Longo do 
Bimestre 

• Elaboração de um estatuto 
com normas válidas para o 
cotidiano do 8ºA (grupo) 5 
pontos; 

• Elaboração de uma 
bandeira com significados 
nas cores e simbologias que 
representem o 8º A (grupo) 
5 pontos. 
 

• Atividades no livro e 
caderno 

H1: Aplicar o conceito de 
Estado, nação, território, 
governo e país, para o 
entendimento de conflitos e 
tensões. 

H26: Compreender os 
objetivos e analisar a 
importância dos organismos 
de integração mundial. 

4,0 – Estatuto 
3,0 – Bandeira 
1,5 – Livro 
1,5 - Caderno 

 

Avaliação (AV) 

20/03 

 

Unidade 1, Capítulos 01 e 02  
 

 

H7: Analisar a atuação de 
organizações mundiais no 
processo de integração 
cultural e econômica. 

H8: Identificar os principais 
órgãos da ONU. 

Avaliação com questões de 
múltipla escolha, individual 
e sem consulta. Pontuação 

Máxima 10,0 

Recuperação 

03/04 

 

Avaliação Capítulos 01 e 02  
 

Kit Rec. – Pesquisa e conclusão 

Habilidades descritas na 
avaliação 

Avaliação com questões de 
múltipla escolha, individual 
e sem consulta. Pontuação 

Máxima 6,0 
 

Kit Rec. 4,0 
 

 



 

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO  
 
ELABORAÇÃO: 
 

 Trabalho: Pesquisas impressas, com conclusão manuscrita (de 7 a 10 linhas). 
Material a ser utilizado: Folha almaço (manuscrito), e folha sulfite tamanho A4 - impresso. 
• A conclusão e a introdução devem ter de 7 a 10 linhas e ser feita pelo educando. Enriqueça seu trabalho com 

imagens e a capa poderá ser impressa. 
 

         Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet e livros históricos. 
Descrição do Trabalho: Conclusão com uma reflexão pessoal sobre o tema pesquisado. (Não é cópia da 
internet). 
Serão avaliados os seguintes critérios para elaboração e entrega do trabalho: 
• Prazo de entrega 
• Concordância com o tema proposto tanto na pesquisa quanto na conclusão 
• O cuidado/capricho. 
• Ortografia e rasuras 

 
A média bimestral será obtida através da somatória de todas as atividades realizadas no bimestre e 
divididas por 4, ou seja, AV + TB1 + TB2+ AT / 4= Média bimestral 

 
 

 

 


