
 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSOR(A): ERIKA NORONHA 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

H1. Relacionar características 
específicas do relevo às formas de 
ocupação e transformação 
humana. 
 
H2. Definir clima tendo em vista os 
elementos que o compõem. 
 
H3. Diferenciar clima de tempo 
atmosférico e de temperatura, 
levando em conta a especificidade 
geográfica destes conceitos. 
 
H4. Relacionar, no estudo das 
paisagens, os elementos do clima 
aos fatores que definem a formação 
de comportamentos climáticos. 
 
H5. Relacionar a ocorrência dos 
fenômenos climáticos às 
transformações nas paisagens 
realizadas pelos seres humanos. 
 
H6. Reconhecer a importância da 
água em suas dimensões naturais, 
históricas, econômicas e 
geopolíticas. 
 

 Capítulo 07: Hidrografia. 
 

 Capítulo 09: Clima. 
 
 Obra do PAS 1º ETAPA: Chuva – 

Jaloo. 
 

 

 Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 

 Caderno da disciplina. 
 Materiais e slides 

complementares disponíveis 
na plataforma Google 
Classroom. 

 Realizar resumos referente aos 
conteúdos da avaliação. 

 Fazer a leitura do conteúdo 
disponibilizado no caderno da 
disciplina. 

 Assistir caso haja necessidade as 
aulas gravadas disponibilizadas. 

 Consultar os materiais e slides 
complementares disponíveis na 
plataforma Google Classroom 
nos tópicos destinados ao 
conteúdo. 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
 Capítulo 21: (PARTE II - opcional): 

Geografia dos Transportes. 
 
 Urbanização Mundial e indústria 

Mundial (Conceitos) – Material 
Complementar. 

 
 
 

 
 Livro didático – FTD/360º 

GEOGRAFIA. 
 Caderno da disciplina. 
 Materiais e slides 

complementares disponíveis 
na plataforma Google 
Classroom. 

 
 

 Realizar resumos referente aos 
conteúdos da avaliação. 

 Fazer a leitura do conteúdo 
disponibilizado no caderno da 
disciplina. 

 Assistir caso haja necessidade as 
aulas gravadas disponibilizadas. 
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H7. Relacionar a preservação dos 
recursos hídricos ao 
desenvolvimento e conservação 
dos solos. 
 
H8. Definir bacia hidrográfica tendo 
em vista a complexidade de sua 
formação, os processos de 
interação humana e os interesses 
econômicos e geopolíticos a eles 
relacionados. 
 
H9. Relacionar a importância das 
bacias hidrográficas ao 
desenvolvimento socioambiental 
de uma paisagem geográfica. 
Identificar registros sobre o papel 
das técnicas e tecnologias na 
organização do trabalho e/ou da 
vida social. 
 
H10. Analisar fatores que explicam 
o impacto das novas tecnologias no 
processo de territorialização da 
produção.  
 
H11. Analisar diferentes processos 

de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações 

socioespaciais.  

 

H12. Reconhecer as 
transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as 
várias formas de uso e apropriação 
dos espaços rural e urbano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Link da obra Obra do PAS 1º 
ETAPA: Chuva – Jaloo. 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=VBcZgimFXVc) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Consultar os materiais e slides 
complementares disponíveis na 
plataforma Google Classroom 
nos tópicos destinados ao 
conteúdo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBcZgimFXVc
https://www.youtube.com/watch?v=VBcZgimFXVc


H13. Selecionar argumentos 
favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao 
mundo do trabalho.  
 
H14. Reconhecer a função dos 
recursos naturais na produção do 
espaço geográfico, relacionando-os 
com as mudanças provocadas pelas 
ações humanas.  
 
H15. Avaliar as relações entre 
preservação e degradação da vida 
no planeta nas diferentes escalas.  
 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o 
trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Trabalho 1: Atividades 
complementares (exercícios de sala 
e de casa, resumos e etc). 
 
Observação: A análise da Obra do 
PAS 1º ETAPA: Chuva – Jaloo 
(individual) contará como atividade 
de sala no dia 12/05/2021 – 1,0. 
 

Verificado até o fim do 
trimestre (31/08/2021) 
na plataforma Google 
Classroom. 
 

A entrega deverá ocorrer 
nas datas disponibilizadas 
dentro da plataforma 
Google Classroom.  
 

2,0 Os exercícios serão verificados no dia 
posterior à sua correção em sala. 

 
Trabalho 2: Seminário em grupo.  
Temática: Transportes. 
 Grupo de 04 integrantes. 

 

 
05/07/2021. 

 

 
Apresentações: Entre os 

dias 09/08/2021 e 
11/08/2021. 

 
1,0 

 
Os critérios avaliativos estarão 
disponíveis na plataforma Google 
Classroom da disciplina de geografia 



 em arquivo específico no tópico 
AVALIAÇÕES 2º TRIMESTRE. 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


