
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professor(a): ERIKA NORONHA 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
H1. Analisar a produção da 
memória pelas sociedades 
humanas. 
 
H2. Comparar o significado 
histórico-geográfico das 
organizações políticas e 
socioeconômicas em escala local, 
regional ou mundial. 
 
H3. Reconhecer a dinâmica da 
organização dos movimentos 
sociais e a importância da 
participação da coletividade na 
transformação da realidade 
histórico-geográfica. 
 
H4. Analisar o papel da justiça como 
instituição na organização das 
sociedades. 
 
H5. Analisar a importância dos 
valores éticos na estruturação 
política das sociedades. 
 
(EM13CHS601) Relacionar as 
demandas políticas, sociais e 
culturais de indígenas e 
afrodescendentes no Brasil 
contemporâneo aos processos 
históricos das Américas e ao 
contexto de exclusão e inclusão 

 

 Capítulos 33 e 34: Oriente Médio. 
 

 Afeganistão – Fatores geográficos 
e atualidades. 
 

 Petróleo – Conceitos e aplicações 
no mundo contemporâneo. 

 

 Obra do PAS 3º Etapa: Autorretrato 
como um soldado – Ernst Kirchner. 

 

 Capítulo 35: África. 
 

 Obra do PAS 3º Etapa: Cartas que 
Gandhi escreveu para Hitler. 

 

 

 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 
 

 

 Obra do PAS 3º Etapa: Morro da 
Favela – Tarsila do Amaral. 
 

 Obra do PAS 3º Etapa: Navio de 
Emigrantes, de Lasar Segall. 

 

 Obra do PAS 3º Etapa: Palácio do 
Itamaraty, de Oscar Niemeyer. 

 

 Obra do PAS 3º Etapa: A questão 
indígena no Brasil em 4 minutos. 

 

 Caderno da disciplina. 
 

 Materiais e slides complementares 
disponíveis na plataforma Google 
Classroom. 

 

 As obras listadas encontram-se 
disponíveis no Google Classroom da 
disciplina. 

 
 
 

 

 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. 
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precária desses grupos na ordem 
social e econômica atual. 
 
(EM13CHS403) Caracterizar e 
analisar processos próprios da 
contemporaneidade, com ênfase 
nas transformações tecnológicas e 
das relações sociais e de trabalho, 
para propor ações que visem à 
superação de situações de 
opressão e violação dos Direitos 
Humanos. 
 
(EM13CHS404) Identificar e discutir 
os múltiplos aspectos do trabalho 
em diferentes circunstâncias e 
contextos históricos e/ou 
geográficos e seus efeitos sobre as 
gerações, em especial, os jovens e 
as gerações futuras, levando em 
consideração, na atualidade, as 
transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
 

 

 Obra do PAS 3º Etapa: O recado 
do morro – Guimarães Rosa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Consultar os materiais e slides 
complementares disponíveis na 
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: Após a AV1 ocorrerão revisões para o ENEM dentro da disciplina de geografia. 

 

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


