
 

 

 

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

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

 

EF09GE01 

EF09GE02 

EF09GE03 

EF09GE06 

EF09GE07 

EF09GE08 

EF09GE09 

EF09GE10 

EFGE0914 

EF09GE15 

EF09GE16 

EF09GE17 

EF09GE18 

 

 

 

UNIDADE 3: EUROPA - REGIONALIZAÇÕES 
E NATUREZA. 
 
 Apresentando o continente europeu. 
 Integrações da Europa. 
 Aspectos naturais. 
 A população europeia. 

 
UNIDADE 4: EUROPA POPULAÇÃO E 
ECONOMIA. 
 
 A população europeia. 
 Desintegrações e conflitos. 

 

 
 Livro didático – 

FTD/PANORAMAS 9º ANO 
GEOGRAFIA. 

 Caderno da disciplina. 
 Materiais e slides 

complementares disponíveis 
na plataforma Google 
Classroom. 

 
 Realizar resumos referente aos 

conteúdos das unidades 3 e 4. 
 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 UNIDADE 4: EUROPA 
POPULAÇÃO E ECONOMIA. 
 
 Migrações e xenofobia. 
 Atividades econômicas. 

 
 
 

 Livro didático – 
FTD/PANORAMAS 9º ANO 
GEOGRAFIA. 

 Caderno da disciplina. 
 Materiais e slides 

complementares disponíveis 
na plataforma Google 
Classroom. 

 

 Realizar resumos referente aos 
conteúdos das unidades 4 e 5. 

 Fazer a leitura do conteúdo 
disponibilizado no caderno da 
disciplina. 

 Assistir caso haja necessidade 
as aulas gravadas 
disponibilizadas. 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 9º ANO (93) – VESPERTINO 

2ª TRIMESTRE / 2021 



 
UNIDADE 5: ÁSIA. 
 
 Apresentando o continente asiático. 
 Aspectos naturais. 
 Aspectos populacionais. 
 Integrações na Ásia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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: Plataforma PADLET 
em grupo de até 04 
integrantes.  
 
 Temática: Unidade 5 – 

Ásia. 
 
Site: https://pt-br.padlet.com/ 
 

28/07/2021 18/08/2021 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. 

https://pt-br.padlet.com/

