
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

H1. Identificar e caracterizar os 

domínios brasileiros. 

 

H2. Avaliar as relações entre 

preservação e degradação da vida no 

planeta nas diferentes escalas. 

 

H3. Definir o processo de urbanização 

tendo em vista as transformações dos 

espaços geográficos. 

 

H4. Relacionar o estabelecimento de 

redes hierárquicas urbanas ás suas 

complexidades organizacionais. 

 

H5. Levantar hipóteses sobre a 

organização dos territórios urbanos 

tendo em vista a qualidade de vida das 

suas populações. 

 

H6. Contextualizar geograficamente a 

segregação espacial tendo em vista os 

 

 Capítulo 11: Biomas/Domínios 

brasileiros. 

 Obra do PAS 2º ETAPA: 

Amazônia, uma questão 

ambiental, social e econômica. 

 Capítulo 13: Urbanização 

brasileira (principais conceitos). 

 

 
 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 
 

 Continuação - Capítulo 13: 

Urbanização brasileira. 

 Obra do PAS 2º ETAPA: A cidade 

é uma só? De Adirley Queirós. 

 Capítulo 20: O espaço industrial 

brasileiro. 

 

 

 
 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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problemas econômicos relacionados à 

ocupação do espaço. 

 

H7. Propor sugestões para solucionar 

diferentes problemas urbanos 

levando-se em conta as 

especificidades geográficas das 

cidades atuais. 

 

H8. Reconhecer a importância do IDH 

como um critério plausível para a 

análise da qualidade de vida dos 

indivíduos em distintas realidades 

geográficas. 

 

H9. 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. Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias formas de uso e 

apropriação dos espaços rural e 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



H12. Analisar de maneira crítica as 

interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração 

aspectos históricos e (ou) geográficos. 

 

H13. Reconhecer a função dos 

recursos naturais na produção do 

espaço geográfico, relacionando-os 

com as mudanças provocadas. 

 

H14. Interpretar diferentes 

representações gráficas e 

cartográficas dos espaços geográficos. 

 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado   
Data de Entrega 

Pontuaçã
o 

Critérios Avaliativos 

Trabalho 1: Atividades 
complementares (exercícios de sala e 
de casa, resumos e etc). 

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.  
 

1,0 Os exercícios serão verificados no dia 
posterior à sua correção em sala. 

Trabalho 2: Produção audiovisual. 
Temática: Industrialização brasileira. 
 
1. Em grupo de até 04 integrantes. 
2. Produção de um material em 

forma de vídeo sobre as principais 
etapas da industrialização 
brasileira. 

 

26/06/2020.  
Entre os dias 

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

2,0 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. 


