ROTEIRO DE ESTUDOS – 4°ANO – 41/42/43
I TRIMESTRE / 2021
Disciplina: Geografia
Habilidades exigidas:
I trimestre
(EF04GE01) Selecionar, em
seus lugares de vivência e
em suas histórias familiares
e/ou da comunidade,
elementos de distintas
culturas (indígenas, afrobrasileiras, de outras
regiões do país, latinoamericanas, europeias,
asiáticas etc.), valorizando o
que é próprio em cada uma
delas e sua contribuição
para a formação da cultura
local, regional e brasileira.
(EF04GE04) Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo
e da cidade, considerando
fluxos econômicos, de
informações, de ideias e de
pessoas.
(EF04GE09) Utilizar as
direções cardeais na
localização de componentes
físicos e humanos nas
paisagens rurais e urbanas.

Professor (a): Mariza Papa
Conteúdos: AV1

- Unidade 1 – O campo e a
cidade
- Capítulo 1 – A interação campo/
cidade.

Conteúdos: AV2

- Capítulo 2 – A cartografia e o
mapeamento dos lugares.
- Unidade 2 – O município.
- Capítulo 1 – O que é município.

AV1: Onde estudar?

AV1: Dicas para estudo

- Manter uma rotina diária de
- Livro de Geografia páginas: 08 a estudos.
- Procure estudar num ambiente
27
calmo, limpo e sem muito ruído e
- Caderno de Geografia.
grandes distrações.
- É importante manter o material a
ser utilizado organizado e
acessível.
- Assistir aos vídeos
disponibilizados nos roteiros.
AV2: Onde estudar?
AV2: Dicas para estudo

- Livro de Geografia páginas: 28
a 63.
- Caderno de Geografia.

- Manter uma rotina diária de
estudos.
- Procure estudar num ambiente
calmo, limpo e sem muito ruído e
grandes distrações.
- É importante manter o material a
ser utilizado organizado e
acessível.
- Assistir aos vídeos
disponibilizados nos roteiros.

(EF04GE10) Comparar
tipos variados de mapas,
identificando suas
características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e semelhanças.

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre
Descrição do trabalho
Título:
Sou um consumidor
consciente quando...
Desenvolvimento:
Grande parte dos produtos
consumidos no dia a dia, é
fabricado a partir de
matérias primas extraídas
da natureza.
Quais são as atitudes que
definem o consumidor
consciente?
Elabore um cartaz no Google
Jamboard com suas ideias.
Título:
Os principais objetivos do
IBGE.
Desenvolvimento:
Os trabalhos de pesquisa
realizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) são
fundamentais e feitos para

Data em que o trabalho
será disponibilizado
Semana 08/03 a 12/03

Semana 05/04 a 09/04

Data de Entrega

Semana 15/03 a 19/03

Semana 12/04 a 16/04

Pontuação

Critérios Avaliativos

1,5

Clareza nas ideias, pertinência
dos assuntos abordados,
ilustração e organização do texto.

1,5

Clareza nas ideias, pertinência dos
assuntos abordados, ilustração e
organização do texto.

coletar informações
necessárias ao
conhecimento da realidade
e características da
população de um País.
Realize uma pesquisa e
registre no caderno de
Geografia os principais
objetivos do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística.

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

