
 

 

Disciplina: Geografia Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
EF08GE01- Descrever as rotas 
de dispersão da população 
humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios 
em diferentes períodos da 
história. 
 
EF08GE04 – Compreender os 
fluxos de migração na 
América Latina, assim como 
fatores e áreas de expulsão e 
atração, e as principais 
políticas migratórias da 
região.  
 
EF08GE09 – Analisar os 
padrões econômicos mundiais 
de produção, distribuição e 
intercâmbio dos produtos 
agrícolas e industrializados, 
tendo como referência os 
Estados Unidos e os países 
dos BRICS. 
 
 

 
- Dinâmicas da população mundial; 
 
- Continente americano. 
 
Unidades 2  e 3 

 
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 
 

 
- América Latina 
 
- América anglo-saxônica 
 
 
 
Unidades 4 e 5 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 81 e 82 

II TRIMESTRE / 2021 



EF08GE12 – Compreender os 
objetivos e analisar  a 
importância dos organismos  
e integração do território 
americano (Mercosul, OEA, 
OEI, Nafta, Unasul, Alba, 
Comunidade Andina, Aladi, 
entre outros). 
 

  
 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Pesquisa a respeito de povos 
pré – colombianos e povos 
nativos que ainda subsistem 
até a atualidade no 
continente americano. 

 
01/06/2021 

 
20/06/2021 

 
1,5 

Serão observados: 
 
- Clareza nas informações; 
- Aprofundamento com relação 
ao tema; 
- Opinião do estudante a respeito 
do tema; 
- Pontualidade na entrega. 
 

 
Pesquisa a respeito dos 
principais aspectos positivos 
em variadas áreas – pesquisa 
científica, médica, 
propaganda, cultura, 
indústria... -  dos países latino 
americanos. 

 
15/08/2021 

 
30/08/2021 

 
1,5 

 

Serão observados: 
 
- Clareza nas informações; 
- Aprofundamento com relação 
ao tema; 
- Opinião do estudante a respeito 
do tema 
- Pontualidade na entrega. 
 

 

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


