
        SCP/SOE - 2022 

  

 
colegios.redemarista.org.br/santa-maria 

 

Rua Floriano Peixoto, 1217 - Santa Maria - RS I Cep 97015-373 I 5532206300 –maristasantamaria.org.br 

 

 

Plano de Estudos – 8º anos 

Componente Curricular: Geografia 

Professor (a): Victor Machado Neto 

Turma (s): 81/82 

Trimestre: 1º trim/2022 

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

 
- Simulado trimestral (conteúdos 
abordados em sala de aula, livro 
didático e atividades do turno 
inverso); 
- participação dos debates durantes 
as aulas; 
- Pontualidade e sincronização com 
o sinal sonoro da escola; 
- Assiduidade;  
- Entregar os trabalhos no prazo; 
- Fazer e corrigir os temas; 
- Usar linguagem formal; 
-Respeitar os colegas e funcionários 
da escola; 
- Ser proativo. 

 
- 8ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020. 
 - material extra 
disponível no MV 3.0; 
exercícios, tarefas. 
- participação em sala 
de aula. 
 

 
 
 
 
Avaliação formativa 

  
 
 
 
 1,0 

 
 
 
 
Durante as aulas do 
trimestre 

 
 
Capítulo 1- (p.8 até 32) 

- 8ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020. 
- Material com o roteiro 
disponível no MV 3.0. 

 
Atividades domiciliares 
(criação de uma canção 
abordando a transição 
demográfica brasileira e 
Rio-grandense). 

 
 

2.0 

 
 

04/04/2022 
(segunda – feira) 

 

 
Capítulo 1 - População mundial, 
página 8; 
Capítulo 2 – A população em 
movimento: migrações, página 34; 
Capítulo 3 – O mundo atual, página 
60; 
Capítulo 4 – As questões ambientais 
do mundo atual, página 84. 
 (Obs.: Caso algum dos conteúdos 
listados acima não possa ter sido 
desenvolvido em aula, será avisado 
em aula e retirado do conteúdo de 
estudos para a avaliação) 

 

 
- 8ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020; 
- Caderno de geografia. 

 
 

Prova por componente 
curricular – P1 

 
 
 
 4,0 

 
 
 

12 a 30/04/2022 
(3ª feira- 4º e 5º 

períodos) 

- Questões sociais debatidas em 
sala de aula (conteúdos a serem 
divulgados). 

   - 8ºano, Geografia, 
1.ed.- FTD,2020; 
- Caderno de geografia. 

Avaliação de Área das 
Humanas e suas 
Tecnologias – P2 

 
3,0 

 
9 a 13/05/2022 

(2º feira – 4º e 5º 
períodos) 

Todo conteúdo desenvolvido e 
estudado para a P1 e para a P2 

Livro didático e 
caderno 

Prova de Recuperação 7,0 23 a 30/05/2022 
(3º feira – 3º e 4º 

períodos) 
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Trabalhos em atraso não serão aceitos. 

Orientações gerais do professor(a) 

       A seleção de estudos neste trimestre estará disponível nas unidades 1,2, 3 e 4 do livro didático e tem como pontos 
principais as dinâmicas populacionais, descrevendo seus conceitos, suas características, seus deslocamentos  e projeções 
para o final do século atual . A abordagem ambiental se faz presente com a conscientização dos problemas atuais debatidos 
nas conferências ambientais sendo discutidas possíveis soluções. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites (se necessário) que podem 
ajudar a entender melhor o conteúdo, assim como estará ali o material para a realização de trabalhos.  
    
       É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE 
AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA.  

 


