
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

H1. Analisar fatores que explicam o 
impacto das novas tecnologias no 
processo de territorialização da 
produção. 
  
H2. Analisar a ação dos estados 

nacionais no que se refere à dinâmica 

dos fluxos populacionais e no 

enfrentamento de problemas de 

ordem econômico-social.  

 

H3. Analisar diferentes processos de 

produção ou circulação de riquezas e 

suas implicações socioespaciais.  

 

H4. Comparar o significado histórico-

geográfico das organizações políticas 

e socioeconômicas em escala local, 

regional ou mundial.  

Reconhecer as transformações 

técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias formas de uso 

 Capítulo 27: Ordens Mundiais e 
Globalização + Material 
Complementar. 
 

 Capítulo 30: Blocos econômicos 
e organizações internacionais + 
Material Complementar. 

 
 Europa (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. 

 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 
 

 
 Conflitos separatistas (Material 

Complementar). 
 

 Obra do PAS 3º ETAPA: Por que 
a Guerra? Cartas de Einstein 
para Freud. 

 

 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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e apropriação dos espaços rural e 

urbano.  

 

H5. Selecionar argumentos 

favoráveis ou contrários às 

modificações impostas pelas novas 

tecnologias à vida social e ao mundo 

do trabalho.  

Analisar o desenvolvimento 

econômico da América tendo em 

vista impactos ambientais e os 

deslocamentos populacionais 

recentes. 

 

H6. Relacionar os principais 

problemas políticos e econômicos 

enfrentados pela América na 

atualidade às políticas públicas 

relacionadas ao desenvolvimento 

humano. 

Reconhecer o papel da 

industrialização no cenário 

econômico europeu. 

 

H7. Relacionar o desenvolvimento 

econômico da Europa aos impactos 

ambientais enfrentados pelas 

sociedades europeias. 

 

H8. Reconhecer os principais 

problemas políticos e econômicos 

 Capítulo 36: Geopolítica da 
América. 

 

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

 



enfrentados pela Europa na 

atualidade. 

H9. Relacionar os conflitos sociais 

pelo controle do espaço aos grandes 

interesses econômicos capitalistas. 

 

H10.Analisar e comparar 

historicamente os processos de 

resistência cultural de vários povos 

originários ao redor do mundo. 

Levantar e sistematizar informações, 

sobre o desenvolvimento do espaço 

geográfico contemporâneo. 

 

 

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). 

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: Seminário em grupo. 
Temática: Conflitos separatistas 
(aula invertida). 
 
 Grupo de 03 integrantes. 

Data a definir  
(após a AV1). 

Data a definir  
 

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. 


