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Sistemática  

Professor: Heloneide Magalhães- Disciplina: Geografia       Série: 7ºB E.F.     Ano: 2020    1º bimestre 

Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Trabalho (TB1) 

 

Pesquisa: As Capitanias 
hereditárias e sua importância 

histórica. 
 

H3: Relacionar os ciclos 
econômicos do Brasil em seus 
períodos históricos e sua 
distribuição populacional. 

H9: Analisar a distribuição 
territorial da população 
brasileira, considerando a 
diversidade étnico-cultural. 

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

Atividades (AT1) 

• Pesquisa: As bacias 
hidrográficas brasileiras 

• Mapa em papel vegetal 
• Atividades no livro e 

caderno 

H3: Relacionar os ciclos 
econômicos do Brasil em seus 
períodos históricos e sua 
distribuição populacional. 

4,0 - Pesquisa 
2,0 - Mapa 
2,0 - Caderno 
2,0 - Livro 

Atividade (TB2) 

Ao Longo do 
Bimestre 

• Pesquisa e discussão 
sobre a origem do seu 
sobrenome; (individual) 4 
pontos 
 

• Apresentação de trabalho 
contendo objeto cultural 
de um estado brasileiro a 
escolha do grupo 
(vestimenta, música ou 
culinária) 6 pontos 
 

• Livro e caderno 

H2: Analisar os principais 
ciclos migratórios ocorridos no 
Brasil. 

 

Pesquisa – 2,0 
Apresentação – 5,0 
Livro –1,5 
Caderno – 1,5 

Avaliação (AV) 

20/03 
Unidade 1, Capítulos 1 e 2 do 
livro didático. 

H1: Avaliar por meio de 
exemplos ideias e estereótipos 

acerca das paisagens e da 
formação territorial do Brasil. 

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

Máxima 10,0 

Recuperação 

03/04 

 

Avaliação dos capítulos 01 e 02 
e conteúdo do Trabalho  

 
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 
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 ELABORAÇÃO: 

 
Trabalho: Pesquisa impressa sobre as Capitanias hereditárias, com conclusão manuscrita (Mínimo 10 linhas). 
Material a ser utilizado: Folha almaço (manuscrito), e folha sulfite tamanho A4 - impresso. 

      Trabalhos: Confecção do mapa: Deve ser em folha de papel vegetal tamanho A4. Utilizar atlas, lápis preto ou 
caneta preta para desenhar o mapa, lembrando que a cor azul deve ser usada somente para identificar rios, 
lagos, mares ou oceanos e a cor vermelha para estradas ou avenidas. O mapa do Território brasileiro divisão 
política poderá ser localizado no livro na página 13. (Use um atlas para confeccionar seu mapa devido ao tamanho 
da imagem) 
      Pesquisa: Bacias hidrográficas brasileiras: Trabalho manuscrito em folha de almaço, deve conter as bacias e 
os estados que elas abrangem, enriqueça seu trabalho com imagens. 
       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 capricho 
• Ortografia e rasuras 

 
 Processo de Recuperação:  

 
Data de entrega: No dia da Avaliação de Recuperação (Consultar calendário) 
Material a ser utilizado: Capítulos 01, 02 e 03 
Lista de exercícios; 
Trabalho:    Leitura e interpretação do texto complementar da página 48. 

             Pesquisa sobre os desmatamentos no Brasil e no mundo 
 

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 

 
 


