
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Daniela de Camargo Reis Geografia                                                             6 ° Ano A e B 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1. Trabalho - Mosaico étnico  Analisar o legado cultural e o conhecimento produzido pelos povos originários de 

cada continente.  

2. Confecção de desenhos sobre Conceitos 

Geográficos 

Entender os conceitos fundamentais da Geografia (espaço geográfico, lugar, 

paisagem, território e região) e relacioná-los a acontecimentos cotidianos. 

3. Lista - A origem da Terra O sistema de lista foi criado com o objetivo de ajudar o aluno a se preparar para as 

provas e rever os conteúdos estudados. 

4. Atividades diárias Fixar os conteúdos adquiridos durante o bimestre e ampliar o conhecimento. 

 

Instrumento:                         Assunto ou 

tema do 

trabalho 

Critérios Distribuiçã

o das 

Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

1. Trabalho 

Confecção de 

cartazes e quadro 

síntese  

Os povos 

originários e a 

construção do 

espaço 

geográfico 

Participação, organização e 

interpretação de textos, 

dados e imagens; 

Objetividade; 

Criatividade; 

Segue abaixo orientações 

para serem seguidas. 

 

5,0 17/02 11/03 A atividade será 

realizada em sala 

de aula  

Os trabalhos não 

realizados na data 

terão a nota 

reduzida a 50% e 

 



se entregues na 

aula seguinte. 

2. confecção de 

desenhos 

Conceitos 

geográficos  

Organização e interpretação 

de textos, dados e imagens; 

Objetividade; 

Criatividade; 

 

2,0 12/02 19/02 A atividade será 

realizada em sala 

de aula 

 

3. Lista de 

exercícios 

Origem da 

Terra 

O aluno receberá uma folha 

de questões, na qual 

poderão ser questões 

objetivas ou dissertativas que 

deverão ser respondidas 

corretamente.  

 

2,0 16/03 25/03   

Atividades Diárias Conteúdos do 

bimestre. 

Participação, envolvimento e 

pontualidade na entrega das 

atividades de classe e casa. 

 

1,0   Pontualidade e 

participação 

 

 

  Nota Atribuída: 

Provas  Conteúdos  Procedimento Nota 

P1  Cap. 1 Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

P2 Cap. 2 e 3 Avaliação com questões dissertativas e múltipla escolha, individual e sem 

consulta. 

10,0 

 

 

Desenvolvimento: 

Confecção de cartazes e quadro síntese: 

 A atividade será realizada em grupos 

 Cada grupo fara um cartaz sobre os povos originários de cada continente previamente estabelecido 

 Cada aluno ficara responsável por levar a cartolina (branca) e recortes de imagens de pessoas e características dos 

povos originários de cada continente solicitado; 

 Os cartazes serão realizados em sala de aula 

 O quadro síntese também será realizado em sala de aula 
 


