
 

 

Disciplina: Geografia Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
I trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
EF08GE01- Descrever as rotas 
de dispersão da população 
humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios 
em diferentes períodos da 
história. 
 
EF08GE21 – Analisar o papel 
ambiental e territorial da 
Antártida no contexto 
geopolítico, sua relevância 
para os países da América do 
Sul e seu valor como área 
destinada à pesquisa e à 
compreensão do ambiente 
global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Região e regionalização; 
- O mundo em continentes; 
- Antártida, o continente gelado; 
- Projeção cartográfica; 
- Imperialismo e regionalização; 
- Regionalização na Guerra Fria. 
 

 

 
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 as vídeo aulas gravadas. 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
- Regionalização na Guerra Fria 
- Regionalizações pós-Guerra Fria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 as vídeo aulas gravadas. 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 8º ANO – TURMA 81 e 82                     

I TRIMESTRE / 2021 



 
 
 
EF08GE05 – Aplicar os 
conceitos de território, 
Estado, nação, governo e país 
para o entendimento de 
conflitos e tensões na 
contemporaneidade, com 
destaque para as situações 
geopolíticas. 
 
EF08GE12 – Compreender os 
objetivos e analisar  a 
importância dos organismos  
e integração do território 
americano (Mercosul, OEA, 
OEI, Nafta, Unasul, Alba, 
Comunidade Andina, Aladi, 
entre outros). 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Pesquise a respeito do 
neocolonialismo no século XIX 
e suas consequências. Após a 
conclusão do trabalho, dê  a 
sua opinião a respeito do 
tema abordado. 
 

 
15/03/2021 

 
30/03/2021 

 
1,5 

Serão observados : 
 
- Clareza nas informações; 
- Aprofundamento com relação 
ao tema; 
- Opinião do estudante a 
respeito do tema 
- Pontualidade na entrega. 
 



 
Pesquise sobre o avanço do 
nazismo na Segunda Guerra 
Mundial, após a conclusão da 
pesquisa, sugira como o 
nazismo poderia ter sido 
barrado. 

 
15/04/2021 

 
30/04/2021 

 
1,5 

 

Serão observados : 
 
- Clareza nas informações; 
- Aprofundamento com relação 
ao tema; 
- Opinião do estudante a 
respeito do tema 
- Pontualidade na entrega. 
 

 

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


