
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professor(a): ERIKA NORONHA 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H1. Problematizar hábitos e práticas 

individuais e coletivas de produção 

e descarte (reuso e reciclagem) de 

resíduos na contemporaneidade e 

elaborar e/ou selecionar propostas 

de ação que promovam a 

sustentabilidade socioambiental e o 

consumo responsável. 

 

H2. Reconhecer a função dos 

recursos naturais na produção do 

espaço geográfico, relacionando-os 

com as mudanças provocadas 

pelas ações humanas. 

 

(EM13CHS302) Analisar e avaliar 

os impactos econômicos e 

socioambientais de cadeias 

produtivas ligadas à exploração de 

recursos naturais e às atividades 

agropecuárias em diferentes 

ambientes e escalas de análise, 

considerando o modo de vida das 

populações locais e o compromisso 

com a sustentabilidade. 

 

 

 

 

 Geopolítica ambiental (conceitos e 
conferências ambientais). 
 

 Obra do PAS 1º Etapa: Meu cupido 
é Gari – Marília Mendonça. 

 

 Obra do PAS 1º Etapa: Art 5º da 
CF. 

 

 Obra do PAS 1º Etapa: Aliança no 
fundo do mar – Revista Fapesp. 
 

 

 Capítulo 22 (Parte II): Energia. 
 

 

 Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 
 

 Caderno da disciplina. 
 

 Materiais e slides complementares 
disponíveis na plataforma Google 
Classroom.  

 

 Realizar resumos referente aos 
conteúdos da avaliação. 
 

 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 
 

 

 Globalização. 
 

 Obra do PAS 1º Etapa: Oração dos 
desesperados – Sérgio Vaz. 

 

 Obra do PAS 1º Etapa: Este mundo 
de injustiça globalizada – José 
Saramago. 

 

 Obra do PAS 1º Etapa: O perigo de 
uma história única – Chimamanda 
Adichie. 

 

 

 Livro didático – FTD/360º 
GEOGRAFIA. 
 

 Caderno da disciplina. 
 

 Materiais e slides complementares 
disponíveis na plataforma Google 
Classroom. 

 
 
 
 
 

 

 Realizar resumos referente aos 
conteúdos da avaliação. 
 

 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 

ROTEIRO DE ESTUDOS – TURMAS 101 E 102 

3º TRIMESTRE / 2021 



(EM13CHS304) Analisar os 

impactos socioambientais 

decorrentes de práticas de 

instituições governamentais, de 

empresas e de indivíduos, 

discutindo as origens dessas 

práticas, e selecionar aquelas que 

respeitem e promovam a 

consciência e a ética 

socioambiental e o consumo 

responsável. 

 

(EM13CHS305) Analisar e discutir o 

papel dos organismos nacionais de 

regulação, controle e fiscalização 

ambiental e dos acordos 

internacionais para a promoção e a 

garantia de práticas ambientais 

sustentáveis. 

 

(EM13CHS306) Contextualizar, 

comparar e avaliar os impactos de 

diferentes modelos econômicos no 

uso dos recursos naturais e na 

promoção da sustentabilidade 

econômica e socioambiental do 

planeta. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

plataforma Google Classroom nos 
tópicos destinados ao conteúdo. 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

 FEIRA DE CIÊNCIAS – 1,5 PONTOS. 

 FAC (FEIRA DE ARTE E CULTURA) – 1,5 PONTOS. 

 

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


