COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Sistemática
Professor (a) Heloneide Disciplina: Geografia
Instrumento
Avaliativo

Objeto de conhecimento

Trabalho (TB1)
1ª Data: 19/02

Conceitos geográficos

2ª Data: 26/02

Trabalho (TB1)
1ª Data: 12/03
2ª Data: 19/03

Pesquisa: As Sete Maravilhas do
Mundo Moderno

Série: 6ºEF

Ano: 2020 1º bimestre

Habilidade a desenvolver

Critérios de Avaliação e
Peso

Identificar elementos que
diferenciam uma paisagem de
outra tendo como referência o
espaço geográfico.

2,0 Desenvolvimento do
trabalho;

EF06GE01 - Comparar
modificações das paisagens
nos lugares de vivência e os
usos desses lugares em
diferentes tempos.

4,0 Desenvolvimento do
trabalho;
1,0 Capa
2,0 Conclusão
manuscrita
1,0 Ilustrações/Imagens

Atividade (AT1)
Ao Longo do
Bimestre

Geografia – Conceitos e princípios
*Atividade de observação das
paisagens em nosso cotidiano; 3,0
pontos (relatório de informações)

EF06GE01: Comparar
modificações das paisagens
nos lugares de vivência e o uso
Elaboração de cartaz mapa desses lugares em diferentes
temporal/histórico de Guarulhos
tempos.
(Imagens históricas). 3,0 pontos

Totalizando 10,0 ao final
do bimestre

Livro e caderno – (resumos, textos
e exercícios) 4,0
Avaliação (AV)
20/03

Geografia – uma ciência para
todos

Habilidades descritas na
avaliação

Avaliação com questões
dissertativas e de
múltipla escolha,
individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 10,0

Habilidades descritas na
avaliação

Avaliação com questões
dissertativas e de
múltipla escolha,
individual e sem
consulta. Pontuação
Máxima 6,0
Kit Rec. 4,0

O sujeito e seu lugar no espaço
Processo de
Recuperação
03/04

Geografia – uma ciência de
todos; o sujeito e seu lugar no
mundo
Kit Rec. – Pesquisa e conclusão

ELABORAÇÃO:
 Trabalho - Tema: Conceitos geográficos
Tipo de Trabalho: Individual
Material a ser utilizado: Folha sulfite tamanho A4 (manuscrito) e imagens impressas ou recortes de jornais ou
revistas.
Descrição do Trabalho: Pesquisar e colar em papel sulfite duas imagens de cada conceito geográfico. O trabalho
deve conter capa de apresentação constando o nome da escola, matéria e nome do aluno.
 Trabalho: Pesquisa impressa sobre as Sete Maravilhas do Mundo Moderno e sua importância para as
sociedades, com conclusão manuscrita (Mínimo 10 linhas).
Material a ser utilizado: Folha almaço (manuscrito), e folha sulfite tamanho A4 - impresso.
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
A média bimestral será obtida através da somatória de todas as atividades realizadas no bimestre e
divididas por 3, ou seja, AV + TB + AT / 3= Média bimestral
 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: Descrição do Trabalho: Resumo de 20 linhas em folha de almaço sobre o vídeo Vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=vts962djHLI: imagens de vários lugares da terra
Todos os lugares são iguais? Quem/o que torna um lugar diferente?
Nota de trabalho: De 0 a 4,0 pontos.

