
 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSOR(A): KATIÚSCIA/ LUIZA 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

 
(EF05GE02) Identificar 
diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais entre 
grupos em diferentes 
territórios. 
 
(EF05GE05) Identificar e 
comparar as mudanças dos 
tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico 
na agropecuária, na indústria, 
no comércio e nos serviços. 
 
(EF05GE10) Reconhecer e 
comparar atributos da 
qualidade ambiental e algumas 
formas de poluição dos cursos 
de água e dos oceanos 
(esgotos, fluentes industriais, 
marés negras etc.). 

 
● Unidade 2 - Trabalho e condições 

de vida. 
- Capítulo 1 - Setores da 

economia e trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Livro de Geografia: páginas 52 a 73. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
● Unidade 2 - Trabalho e 

condições de vida. 
- Capítulo 2 - Qualidade 

de vida e 
desigualdades sociais. 

 
 
 

 

● Livro de Geografia: páginas 74 e 75; 

78 a 89. 

● Registros do caderno. 

 
● Estude todos os dias. 
● Faça esquemas para estudo. 
● Mantenha as correções e 
atividades em dia. 
● Tire suas dúvidas. 
● Use a internet para assistir 
vídeos sobre o assunto. 
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2ª TRIMESTRE / 2021 



 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Jamboard sobre desigualdades 
sociais e os direitos humanos 

(integrado à História). 

Semana de 28/06 a 02/07 
(de acordo com o 
planejamento semanal da 
professora regente). 

Semana de 28/06 a 02/07 
(de acordo com o 
planejamento semanal da 
professora regente). 

1,5 pontos. ● Capricho e organização. 

● Informações corretas. 

● Entrega dentro do prazo 

Formulário (funções das 
cidades). 

Semana de 05 a 09/07 (de 
acordo com o planejamento 
semanal da professora 
regente). 

Semana de 05 a 09/07 (de 
acordo com o planejamento 
semanal da professora 
regente). 

1,5 pontos. ● Pontuação de acordo com  

formulário: 

- Livro de Geografia: 

páginas 92 a 97. 

 

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


