
 
1. CONTEÚDOS  

Capítulo 1 – Paisagem, espaço geográfico e território.  

Capítulo 2 – A Terra  

Capítulo 3 e 4 – Histórico e a linguagem dos mapas. 

  Movimentos  

 Coordenadas geográficas  

 Formas de orientação. 

  Linguagem dos mapas: legendas, cores, escalas, etc.  

 História e construção de mapas 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

Escrever sínteses dos assuntos, procurando usar suas próprias palavras; anotar as dúvidas que forem 

surgindo. Refazer as atividades dos dois capítulos seguindo os roteiros de aulas do caderno; apresentar 

suas dúvidas na aula agendada pela coordenação  

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios. 
 

Objetivo: Favorecer ao aluno nova oportunidade para superar as dificuldades apresentadas e 

diagnosticadas durante o trimestre e propiciar a possibilidade de reaprender os conteúdos essenciais 

por meio de novas intervenções pedagógicas.    
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1- Rever os vídeos da pag. 11 e elaborar um parágrafo sobre o assunto.  

2- Atividades 1 e 4 da página 13.   

3- Pesquisa: A formação do espaço geográfico se dá pela combinação de transformações 

naturais, decorrentes da própria dinâmica da natureza, com as sucessivas transformações 

da sociedade ao longo do tempo. Pesquise e, por meio de imagens, apresente diferentes 

formas de construção do espaço geográfico.   

4- Pesquise em revistas, livros, jornais ou na Internet sobre diferentes hábitos e costumes do 

lugar onde você vive e que variam conforme as estações do ano. Para apresentar sua 

pesquisa, descreva os principais tipos de alimentos consumidos, as vestes usadas e as 

atividades desenvolvidas (trabalho e lazer, por exemplo). Depois represente, por meio de 

desenhos e fotografias, o que descreveu.   

5- Rever os vídeo das pags 27 e 28, sobre paralelos e meridianos. Elaborar ilustrações sobre 

o que você entendeu do assunto.  

6- O que são Equinócio e Solstício? 

7- O que é Território? 

8- Como funcionam as coordenadas geográficas? 

9- O que é Latitude e Longitude? 

10- O que é o Planisfério de Cantino? 

11-  Descreva todos os Elementos de um mapa. 
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