
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
 
EF07GE10 Elaborar e 
interpretar gráficos de barras, 
gráficos de setores e 
histogramas, com base em 
dados socioeconômicos das 
regiões brasileiras. 
 
 
 
EF07GE11 Caracterizar 
dinâmicas dos componentes 
físico-naturais no território 
nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, 
Caatingas, Campos Sulinos e 
Matas de Araucária). 
 
 
 
 
 
 

 
- Relevo 
- Águas no território brasileiro 
- Clima no Brasil 
- Vegetação no Brasil 
- Unidades de conservação no Brasil 
- Campo: da produção ao consumo 
- Transformações no campo 
- Distribuição das terras 
 
 
Unidade 5 – Dinâmicas da natureza no 
Brasil 
 
Unidade 6 – Campo: produção, terra e 
trabalho 
 
 
 
 
 
 

 

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 vídeo, aulas gravadas. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – TURMA - 71 72 e 73 

3º TRIMESTRE / 2021 



 
 
 
 

- Brasil, país urbano 
- Problemas sociais e ambientais 
- Região Norte 
- Região Nordeste 
- Região Sudeste 
- Região Centro-oeste 
- Região Sul 
 
Unidade 7 – Cidades: dinâmicas e 
desigualdades 
 
Unidade 8 - O Brasil em regiões  
 
 
 

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 vídeo, aulas gravadas. 
 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Feira de Ciências 

 

 
Setembro 

25/09 
 

 
1,5 

Serão observados: 

 

- Clareza nas informações; 

- Profundidade nas pesquisas 

realizadas; 

- Apresentação pessoal do 

trabalho; 

- Participação do estudante 

diante do grupo. 

 



 
         Feira de Arte e Cultura 
 

 
Novembro 

 
06/11 

 
1,5 

 

Serão observados: 

 

- Clareza nas informações; 

- Profundidade nas pesquisas 

realizadas; 

- Apresentação pessoal do 

trabalho; 

- Participação do estudante 

diante do grupo. 
 

 

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


