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ROTEIRO DE ESTUDOS -  1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
1° trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

 Ler e interpretar textos. 

 Criar produções por meio de 

desenho. 

 Identificar os grupos 

populacionais que formam a 

cidade e o município. 

 Identificar elementos que 

compõe a paisagem. 

 Diferenciar paisagem 

humanizadas e naturais. 

 Reconhecer fenômenos 

migratórios (vida rural e vida 

urbana). 

 Diferenciar meios de 

transporte e meios de 

comunicação. 

 Identificar os usos dos 

recursos naturais, com 

destaque para os usos da água 

em atividades cotidianas. 

 Identificar e interpretar 

imagens bidimensionais e 

tridimensionais em diferentes 

tipos de representação 

cartográfica. 

 

Data da avaliação:  24/03/2021 

 Paisagens naturais e 

humanizada e seus elementos; 

 Degradação do ambiente; 

 Os planos da paisagem; 

 Paisagens e pontos de vista; 

 Município: cidade e campo; 

 Meios de transporte e meios de 

comunicação; 

 Turismo rural. 

 Livro de história – Unidade 1 - 

Capítulo 1 - Município: cidade 

e campo! Páginas 10 a 20 

 Livro de geografia – Unidade 1 

O que é paisagem. Páginas 10 a 

25. 

 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 

diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 

 Você deverá estudar pelo seu 

livro e pelas atividades do 

caderno. 

Av2: Onde estudar? 

 Livro de história – Unidade 1 – 

Capítulo 2 e 3 - História de 

cidades brasileiras; Uma 

cidade, diferentes culturas! 

Páginas 21 a 43. 

 Livro de geografia  – Unidade 

1 Representações da paisagem. 

Páginas 26 a 39. 

 

 

Av2: Dicas para estudo 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 

diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 

 Você deverá estudar pelo seu 

livro e pelas atividades do 

caderno. 

Conteúdos: Av2 

Data da avaliação: 06/05/2021 

 Migração; 

 Povoado; 

 Cidades planejadas; 

 Multicultural; 

 Remanescentes de Quilombos; 

 Linguagens de representações; 

 Percepção da paisagem; 

 Pontos de vista e princípios de 

escala cartográfica. 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 1° trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

Trabalho sobre 

representação da paisagem 

(maquete). 

Produzir um folder sobre um 

ponto turístico da cidade onde 

você mora e fazer uma 

maquete utilizando 

preferencialmente materiais 

recicláveis, reaproveitados. 

Data: 29/03/2021 

Será enviado um folder onde o 

aluno deverá produzir o 

trabalho. 

Data: 30/04/2021 1,5 pontos  Organização, cuidado 

e capricho na 

realização do trabalho; 

 Pontualidade na 

entrega. 

 

Trabalho sobre meios de 

comunicação. 

 

Confeccione um cartaz sobre 

os meios de comunicações 

mais utilizados atualmente. 

Escolha pelo menos três. Em 

seguida, escolha um meio de 

comunicação e escreva, no 

cartaz, como esse meio de 

comunicação é utilizado e 

quando foi inventado. 

 

Data: 29/03/2021 

 

Data: 07/05/2021 1,5 pontos  Clareza; 

 Capricho; 

 Organização; 

 Pontualidade na 

entrega. 

 


