
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professor(a): ERIKA NORONHA 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 

H1. Identificar registros de práticas 
de grupos sociais no tempo e no 
espaço. 
 
H2. Analisar fatores que explicam o 
impacto das novas tecnologias no 
processo de territorialização da 
produção. 
 
H3. Relacionar o uso das 
tecnologias com os impactos 
socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos. 
 
(EM13CHS206) Compreender e 
aplicar os princípios de localização, 
distribuição, ordem, extensão, 
conexão, entre outros, relacionados 
com o raciocínio geográfico, na 
análise da ocupação humana e da 
produção do espaço em diferentes 
tempos. 
 
(EM13CHS504) Analisar e avaliar 
os impasses ético-políticos 
decorrentes das transformações 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus 
desdobramentos nas atitudes e nos 
valores de indivíduos, grupos 
sociais, sociedades e culturas. 

 

 Obra do PAS 2º Etapa: Um olho na 
ciência outro na indústria – Edgar 
Dutra Zanotto. 
 

 Obra do PAS 2º Etapa: Mar de 
Brasília – Engels Espiritos. 

 

 Capítulo 17: População brasileira. 
 

 Capítulo 24: Agricultura brasileira. 

 

 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 2º Etapa: Declaração 
universal dos direitos humanos. 
 

 Obra do PAS 2º Etapa: Cota não é 
esmola – Bia Ferreira. 

 

 Obra do PAS 2º Etapa: Maria da 
Vila Matilde – Elza Soares. 

 

 Obra do PAS 2º Etapa: Precisamos 
romper com os silêncios – Djamila 
Ribeiro. 

 

 

 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. 

 

 Consultar os materiais e slides 
complementares disponíveis na 
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 Obra do PAS 2º Etapa: Youtuber 
indígena – Cristian Wairu. 

 

 Obra do PAS 2º Etapa: O 
rompimento da barragem de 
Mariana – MG. 

 

 Obra do PAS 2º Etapa: Art 6º da 
CF. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


