
 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Professora: Sandra de Macedo 
 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
 
EF08GE23 Identificar 
paisagens da América Latina e 
associá-las, por meio da 
cartografia, aos diferentes 
povos da região, com base em 
aspectos da geomorfologia, 
da biogeografia e da 
climatologia 
 
 
 
 
EF08GE15 Analisar a 
importância dos principais 
recursos hídricos da America 
Latina (Aquífero Guarani, 
Bacias do rio da Prata, do 
Amazonas e do Orinoco, 
sistemas de nuvens na 
Amazônia e nos Andes, entre 
outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e 
comercialização da água. 
 

 
- América andina 
- América Central 
- Guianas 
- América Platina 
- Brasil 
- África - aspectos naturais 
- Dos primeiros humanos à chegada 
dos europeus 
- Imperialismo e partilha da África 
 
Unidade 5 –América Latina 
 
Unidade 6 – África 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

- África - distribuição da população 
- Condições de vida na África 

Livro texto 

Caderno de atividades 

Refazer os exercícios em que tenha 
apresentado dúvidas; 
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EF08GE10 Distinguir e analisar 
conflitos e ações dos 
movimentos sociais 
brasileiros, no campo e na 
cidade, comparando com 
outros movimentos sociais 
existentes nos países latino-
americanos. 
 
EF08GE12 Compreender os 
objetivos e analisar a 
importância dos organismos 
de integração do território 
americano (Mercosul, OEA, 
OEI, Nafta, Unasul, Alba, 
Comunidade Andina, Aladi, 
entre outros). 
 
 
 

- África - conflitos e refugiados 
- África - recursos minerais e 
energéticos 
- África - atividades agropecuárias 
- África - atividade industrial 
- África - setor terciário e abertura 
para o exterior 
- Integrações africanas 
 
Unidade 7 – África - população 
 
Unidade 8 - África - economia e meio 
ambiente 
 
 
 

Caderno pessoal do estudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


