
 
 

 

 
 

 
 
Avaliação objetiva (3,0):  
  

HABILIDADES (MCC-BNCC) 
 

Habilidades BNCC: 
 
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de 
dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, textos filosóficos e 
sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.).  
 
(EM13CHS104) Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, 
valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. 
 
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros 
textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva. 
 
Habilidades MCC: 
 
H3 - Reconhecer os elementos que compõem o espaço geográfico em suas diferentes dimensões 
socioambientais: natureza, paisagem, território, lugar e região. 
 
H4 - Reconhecer, na perspectiva da leitura dos fenômenos geográficos a dupla dimensão linguístico-
científica da Cartografia. 
 
H5 - Definir e analisar projeções geográficas tendo em vista aspectos técnicos e geopolíticos na 
construção de um mapa. 
 

 

 
Conteúdos: 

 
 Conceitos e princípios da ciência geográfica.  

 Cartografia – Capítulo 04.  

 Sistemas de informações geográficas (SIG’S).  
 
Materiais para estudo:  
 

1. Livro didático – Capítulos: 01 e 04. 
 

2. Materiais/Atividades postados no google classroom. (Slides das aulas, Listas de 
exercícios e demais materiais complementares). 

 
Data da avaliação: 25/05 segunda-feira. 

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

ENSINO MÉDIO – 1º ANO. 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS AVALIAÇÕES ON-LINE. 
 



 
 
 
Discursiva(4,0):  
 
HABILIDADES (MCC-BNCC) 
 

 
H1. Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, entre 
outros, relacionados com o raciocínio geográfico, na análise da ocupação humana e da produção do 
espaço em diferentes tempos. 
 
H2. Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso dos recursos 
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta. 
 

 

 
 Conteúdos: 

 
 Geologia Geral – Capítulo 05.  

 Hidrografia – Capítulo 07.  
 

Materiais para estudo:  
 

1. Livro didático: Capítulos 05 e 07. 
 

2. Materiais/Atividades postados no google classroom. (Slides das aulas, Listas de 
exercícios e demais materiais complementares). 

 
Data da avaliação: 08/06 segunda-feira – Prova de geografia. 
 
 

 


