
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

EF06GE11 Analisar distintas 
interações das sociedades 
com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes 
físico-naturais, incluindo as 
transformações da 
biodiversidade local e do 
mundo. 
 
EF06GE05 Relacionar padrões 
climáticos, tipos de solo, 
relevo e formações vegetais. 
 
 
EF06GE03 Descrever os 
movimentos do planeta e sua 
relação com a circulação geral 
da atmosfera, o tempo 
atmosférico e os padrões 
climáticos.  
 
 
 
 

- Relevo 
- Solo 
- Relevo, solo e agricultura 
 - Relevo, solo e moradias 
- Planeta água 
- Usos da água 
- Tratamento e distribuição da água 
 
 
 
Unidade 5 – Relevo e solo 
 
Unidade 6 – Distribuição e usos da 
água 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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EF06GE04 – Descrever o ciclo 
da água, comparando com o 
escoamento superficial no 
ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais 
componentes da morfologia 
das bacias e das redes 
hidrográficas. 
 
 
 

- Tempo e clima 
- Climas da Terra 
- Clima e atividades econômicas 
- Mudanças climáticas 
-Importância das formações vegetais 
- Biodiversidade 
 
Unidade 7 – Clima: dinâmica natural e 
ação humana 
 
Unidade 8 - Vegetação e 
biodiversidade 
 
 
 

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. 


