ROTEIRO DE ESTUDOS – 7º ANO – TURMA 71, 72 e 73
I TRIMESTRE / 2021
Disciplina: GEOGRAFIA
Habilidades exigidas:
I trimestre
EF07GE01 – Avaliar, por meio
de exemplos, extraídos dos
meios de comunicação, ideias
e estereótipos, acerca das
paisagens e da formação
territorial do Brasil.
EF07GE02 – Analisar a
influência dos fluxos
econômicos e populacionais
na formação socioeconômica
e territorial do Brasil,
compreendendo os conflitos e
as tensões históricas e
contemporâneas.
EF07GE03 – Selecionar
argumentos que reconheçam
as territorialidades dos povos
nativos.

Professora: Sandra de Macedo
Conteúdos: AV1

- Brasil – divisão territorial
- Organização política brasileira
- Divisões territoriais
- Dimensões do território brasileiro
- O Brasil e os países vizinhos
- O Brasil na América

Conteúdos: AV2

- O Brasil na América
- Formação do território brasileiro
- Ocupação da América pelos
europeus

AV1: Onde estudar?

AV1: Dicas para estudo

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.

AV2: Onde estudar?

AV2: Dicas para estudo

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 às vídeo aulas gravadas.

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre
Descrição do trabalho

Data em que o trabalho
será disponibilizado

Data de Entrega

Pontuação

Critérios Avaliativos
Serão observados:

Confecção (a punho) de um
mapa político do Brasil onde
constem: limites estaduais e
nomes dos estados com suas
respectivas capitais e o
oceano que banha o litoral
brasileiro. É necessário pintar
o mapa!
Pesquisa
Ideias que trazem
generalizações sobre fatos ou
aspectos nem sempre
verdadeiros, ou julgamentos
sobre um assunto qualquer
relacionado ao Brasil – os
ditos ESTEREÓTIPOS.

08/03/2021

30/03/2021

1,5
- Precisão e assertividade quanto
aos limites estaduais;
- Precisão no contorno territorial
brasileiro;
- Pintura adequada a ponto de se
observar os limites entre os estados;
- Pontualidade na entrega.

15/04/2021

30/04/2021

1,5

Serão observados:
- Profundidade a respeito do
estereótipo pesquisado;
- Opinião do estudante com relação
ao tema abordado;
- Pontualidade na entrega.

Ao final da sua pesquisa,
apresente a sua opinião a
respeito do tema pesquisado.

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

