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Plano de Estudos – 2º anos EM 

Componente Curricular: Geografia 

Professor (a): Luciani Vargas. 

Turma (s): 201 e 202. 

Trimestre: I Trimestre. 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

Mesmo conteúdo de P1. Caderno, slides e 
apostilas. 

AE – Avaliação no 
formato online. 

Questionário no Marista 
Virtual. 

2,0 De 02 a 06 de maio - 
online 

Conteúdos trabalhados ao longo do I 
trimestre. 

Caderno e apostilas. AF – Simulado (0,5 
pontos) + realização de 
atividades (tarefas de 

casa e exercícios 
propostos em aula) e 
caderno (0,5 pontos). 

1,0 Ao longo do trimestre. 

Capítulo 13 
- Demografia (densidade demográfica, 
taxas de natalidade, mortalidade/ 
mortalidade infantil e fecundidade, IDH, 
Coeficiente de Gini); 
- Teorias demográficas; 
- Transição demográfica; 
- A estrutura populacional e os papéis 
etários; 
- Demografia da fome: a população 
cresce, a pobreza prossegue. 
 

Capítulo 14 
- População mundial: distribuição e 
características; 
- Intervenções demográficas: Estado e 
controle natal; 
- População em movimento. 
 

Capítulo 15 
- Formação do povo brasileiro; 
- Fluxos migratórios internos; 
- Características da população brasileira. 

Caderno, slides e 
apostilas. 

P1 – Prova de geografia 4,0 12 de abril - presencial 

Capítulo 15 
- Formação do povo brasileiro; 
- Fluxos migratórios internos; 
- Características da população brasileira. 
  

Caderno, slides e 
apostilas. 

P2 – Prova de área (CH) 3,0 09 de maio - presencial 

Conteúdos cobrados em P1 e P2. Caderno, slides e 
apostilas. 

PR – Prova de 
recuperação 

7,0 27 de maio - presencial 

 
Trabalhos em atraso serão aceitos até o dia 13 de maio de 2022, com a nota máxima de 70%. 
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Orientações gerais do professor(a) 

- O estudante deverá acompanhar os slides e as explicações em aula sempre fazendo anotações e grifando/ destacando pontos 
importantes sobre os conteúdos trabalhados. Deverá também acessar os materiais postados no marista virtual, bem como estudá-los 
afim de revisar os assuntos trabalhados em aula. 

- É de fundamental importância que o estudante tire suas dúvidas em aula, buscando atentar para o momento devido para fazê-las, ou 
seja, ouvir atentamente a explicação e solicitar a palavra sempre que necessário. 

- Para melhor andamento das aulas e consequentemente compreensão dos conteúdos, os estudantes devem observar os momentos 
adequados para a solicitação de idas ao banheiro, para água ou mesmo ir até a coordenação. 

- O estudante deve manter-se organizado quanto ao seu material, sempre fazendo as devidas trocas quando na mudança de período, 
visando otimizar o tempo de aula. 
 
 

IMPORTANTE: REALIZE TODAS AS TAREFAS PROPOSTAS EM AULA, POIS ELAS AUXILIAM A TIRAR DÚVIDAS PARA AS AVALIAÇÕES!! 


