
• Organização e regionalização do 
Brasil (Divisão regional do Brasil e 
suas características sócio-
políticas). 
 

• Obra do PAS: Plataforma de 
Geoprocessamento da FUNAI. 
 

 

• Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 

• Caderno da disciplina. 
• Materiais e slides complementares 

disponívels na plataforma Google 
Classroom. 

 

• Realizar resumos referente aos 
conteúdos que serão cobrados no 
instrumento avaliativo. 

• 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 6: Geologia brasileira 
(relevo e solos brasileiros). 
 

• Conceitos: Biodiversidade, 
ecossistema, biomas e Domínios 
Morfoclimáticos. 

 
• Obra do PAS: Parque Nacional da 

Serra da Canastra – TV Brasil. 
 

• Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 

• Caderno da disciplina. 
• Materiais e slides complementares 

disponívels na plataforma Google 
Classroom. 

 
 

• Realizar resumos referente aos 
conteúdos que serão cobrados no 
instrumento avaliativo. 

• 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 
 

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

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

Habilidades BNCC:  
 
(EM13CHS301) 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. 
 
 (EM13CHS302) Analisar e avaliar os 
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.  
 
(EM13CHS303) Debater e avaliar o 
papel da indústria cultural e das 
culturas de massa no estímulo ao 
consumismo, seus impactos 
econômicos e socioambientais, com 
vistas a uma percepção crítica das 
necessidades criadas pelo consumo.  
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(EM13CHS304) Analisar os impactos 
socioambientais decorrentes de 
práticas de instituições 
governamentais, de empresas e de 
indivíduos, discutindo as origens 
dessas práticas, e selecionar aquelas 
que respeitem e promovam a 
consciência e a ética socioambiental e 
o consumo responsável. 
 
(EM13CHS306) 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. 
 
Habilidades MCC: 
 
• Reconhecer os elementos que 

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

 
 
  
 



• Trabalho 1: 05/04/2021. 
 

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

 

• Trabalho 1: 23/04/2021. 
 

• Trabalho 2: 29/04/2021. 
 
 

• Trabalho 1: Estudo dirigido.  
Temática: Problemas 
ambientais nas paisagens 
naturais do Brasil. 
 

• 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 


