
 
• Capítulo 1: Introdução à Ciência 

Geográfica (Geografia como ciência 
do espaço). 
 

• Capítulo 4: Cartografia (A 
cartografia como linguagem de 
representação geográfica). 

 
 
 

• Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 

• Caderno da disciplina. 
• Materiais e slides complementares 

disponívels na plataforma Google 
Classroom. 

 

• Realizar resumos referente aos 
conteúdos dos capítulos 1 e 4. 

• Fazer a leitura do conteúdo 
disponibilizado no caderno da 
disciplina. 

• Assistir caso haja necessidade as 
aulas gravadas disponibilizadas. 

• Consultar os materiais e slides 
complementares disponívels na 
plataforma Google Classroom. 
 

 

• Capítulo 5: Geologia Geral (O Meio 
Ambiente e suas Transformações). 
 

• Obra do PAS 1: Combate à terra 
seca - Yuri Vasconcelos (Revista 
Fapesp). 

 
 

• Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 

• Caderno da disciplina. 
• Materiais e slides complementares 

disponívels na plataforma Google 
Classroom. 

• Análise da obra (Combate à terra 
seca - Yuri Vasconcelos (Revista 
Fapesp) disponibilizada no Google 
Clasroom. 

 

• Fazer a leitura do conteúdo 
disponibilizado no caderno da 
disciplina. 

• Assistir caso haja necessidade as 
aulas gravadas disponibilizadas. 

• Consultar os materiais e slides 
complementares disponívels na 
plataforma Google Classroom. 

 

  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 
 101 e 102 

Habilidades exigidas: I 
trimestre Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

Av2: Onde estudar? Av2: Dicas para estudo Conteúdos: Av2 

Habilidades BNCC: 
 
(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. 
 
(EM13CHS206) 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. 
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impactos econômicos e 
socioambientais de cadeias produtivas 
ligadas à exploração de recursos 
naturais e às atividades agropecuárias 
em diferentes ambientes e escalas de 
análise, considerando o modo de vida 
das populações locais e o 
compromisso com a sustentabilidade. 
 
Habilidades MCC: 
 
 
• Problematizar hábitos e práticas 

individuais e coletivos de produção 
e descarte (reuso e reciclagem) de 
resíduos na contemporaneidade e 
elaborar e/ou selecionar propostas 
de ação que promovam a 
sustentabilidade socioambiental e o 
consumo responsável. 

 
• Reconhecer os elementos que 

compõem o espaço geográfico em 
suas diferentes dimensões 
socioambientais: natureza, 
paisagem, território, lugar e região. 

 
• Reconhecer, na perspectiva da 

leitura dos fenômenos geográficos a 
dupla dimensão linguístico-
científica da Cartografia. 

 
• Definir e analisar projeções 

geográficas tendo em vista 
aspectos técnicos e geopolíticos na 
construção de um mapa. 

 
 



• Trabalho 1: 05/04/2021. 
 

• Trabalho 2: Verificado até 
o fim do trimestre 
(07/05/2021) na plataforma 
Google Classroom. 
 

 

• Trabalho 1:  
 

T101 (21/04/2021). 
 
T102 (20/04/2021). 
 
• Trabalho 2: 29/04/2021. 

 
 

• Trabalho 1: Estudo dirigido.  
Temática: Geologia Geral. 
 

• Trabalho 2:  Atividades 
complementares (exercícios 
de sala e de casa, resumos 
e etc). 
 

 

• Trabalho 1: 2,0. 
 
• Trabalho 2: 1,0. 
 

• Trabalho 1:  Os critérios 
avaliativos estarão 
disponibilizados na 
plataforma Google 
Classrom da disciplina de 
geografia em arquivo 
específico no tópico – 
AVALIAÇÕES 1º 
TRIMESTRE. 

 
• Trabalho 2: Os exercícios 

serão verificados no dia 
posterior à sua correção em 
sala. 

 

 

Av3 – trabalhos pedagógicos – I trimestre 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 


