
 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1º Bimestre - 2020 

 

Professor:                                                                        Disciplina:                                                                      Turma:                                                                                               

Daniela de Camargo Reis Geografia                                                             7 ° Ano 

 

Bimestre:                                                                                                                                                                    

1º Bimestre 

 

Objetivo do Instrumento: 
1. Trabalho - confecção de mapa mental. Os mapas mentais são diagramas que são feitos para gestão de informações e conhecimento, é um 

método eficaz para melhorar a memória e compreensão através da representação visual de 

informações. 

2. Lista de exercícios com mapas. O sistema de lista foi criado com o objetivo de ajudar o aluno a se preparar para as provas e rever os 

conteúdos estudados. 

3. Lista de exercícios - climogramas. Fixar os conteúdos adquiridos durante o bimestre e ampliar o conhecimento. 

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

 

Instrumento:                         Assunto ou tema 

do trabalho 

Critérios Distribuição 

das Notas 

Data 

solicitada 

Data de 

entrega 

Obs.: Fontes de 

recurso: 

1. Trabalho 

Confecção de 

mapas mentais 

O Território 

brasileiro:  

Relevo, 

hidrografia, 

clima e 

vegetação.  

Compreensão, análise 

organização e interpretação de 

textos, mapas, dados e imagens; 

Objetividade; 

Criatividade; 

Estética.  

Segue abaixo orientações e 

exemplos. 

 

5,0 17/02 18/03 Após a data de 

entrega valerá 50% 

da nota e se 

entregue na aula 

seguinte 

 

https://www.sb

coaching.com

.br/blog/mapa

-mental/ 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/


2.Lista de exercícios 

e atividades com 

mapas 

O território 

brasileiro 

localização, 

regionalização 

e fusos horários.  

 

O aluno receberá uma folha de 

questões, objetivas dissertativas 

e interpretação de mapas que 

deverá ser respondida 

corretamente. 

2,0 12/02 26/03 As atividades serão 

iniciadas em sala de 

aula e concluídas 

em casa. 

 

3. Lista de 

exercícios 

Climogramas O aluno receberá uma folha de 

questões, na qual poderão ser 

questões objetivas ou 

dissertativas que deverão ser 

respondidas corretamente.  

1,0 16/03 25/03 Após a data de 

entrega valerá 50% 

da nota e se 

entregue na aula 

seguinte 

 

 

4. Atividades Diárias Conteúdos do 

bimestre. 

Participação, envolvimento e 

pontualidade na entrega das 

atividades de classe e casa. 

2,0   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: 

Os alunos deverão confeccionar 4 mapas mentais com os seguintes temas: 

1. Relevo Brasileiro 

2. hidrografia Brasileira 

3. climas do Brasil 

4. vegetação do Brasil 

 

 

 


