
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

EF06GE09- Elaborar modelos 
tridimensionais, blocos-
diagramas e perfis 
topográficos e de vegetação, 
visando à representação de 
elementos e estruturas da 
superfície terrestre. 
 
EF06GE02 – Analisar 
modificações de paisagens 
por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para 
os povos originários. 
 
EF06GE08 – Medir distâncias 
na superfície pelas escalas 
gráficas e numéricas dos 
mapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de mapas; 
- Escala cartográfica; 
- Tipos de representação; 
- Uso e transformação de recursos 
naturais; 
- Formas de produzir o espaço 
 
 
 
 
Unidade 2 – capítulos 4, 5 e 6 
Unidade 3 – capítulos 1 e 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livro texto 
Caderno de atividades 
Caderno pessoal do estudante 
 

Refazer os exercícios em que tenha 
apresentado dúvidas; 
Reler as páginas do livro referentes ao 
conteúdo da avaliação; 
Rever as anotações feitas no caderno 
pessoal do estudante; 
Assistir às vídeo aulas gravadas. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

- Povos originários e a produção do 
espaço; 
- Espaço virtual; 

Livro texto 
Caderno de atividades 
Caderno pessoal do estudante 

Refazer os exercícios em que tenha 
apresentado dúvidas; 
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EF06GE04 – Descrever o ciclo 
da água, comparando com o 
escoamento superficial no 
ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais 
componentes da morfologia 
das bacias e das redes 
hidrográficas. 
 
 
 

- Uso dos recursos minerais; 
- Impactos da exploração mineral; 
- Fontes de energia. 
 
 
 
Unidade 3 – capítulos 3 e 4 
Unidade 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reler as páginas do livro referentes ao 
conteúdo da avaliação; 
Rever as anotações feitas no caderno 
pessoal do estudante; 
Assistir as vídeo aulas gravadas. 
 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Confecção de um mapa pelo 
estudante onde constem 

todos os elementos 
necessários à sua composição 
 

 
01/06/2021 

 
20/06/2021 

 
1,5 

 
Serão observados: 
- Clareza nas informações; 
- Detalhes do desenho; 
- Pontualidade na entrega. 
 

Pesquisa  
Pesquise uma fonte de 
energia usada no mundo e 
aprofunde o seu 
conhecimento a respeito da 
mesma, colocando também o 
seu ponto de vista a respeito 
dessa matriz energética. 
 

 
15/08/2021 

 
30/08/2021 

 
1,5 

Serão observados: 
- Clareza nas informações; 
- Aprofundamento com relação 
ao tema; 
- Pontualidade na entrega. 
 

 

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


