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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO
2º Semestre - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos para
o ano e para a continuidade de estudos.
Ano / Série: 3º EM

Disciplina: Geografia

Professor (a): Marcus

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 2º semestre, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para os
estudos de recuperação:
Conteúdos:


O crescimento da população brasileira.



O envelhecimento da população brasileira.



População economicamente ativa (PEA) do Brasil e seus principais problemas.



As migrações internacionais.



Refugiados.



Globalização/ Regionalização: a formação de blocos regionais.



União Europeia.



EUA: tese do mundo unipolar.



O espaço sul-americano e o MERCOSUL.



Os países emergentes: qual o futuro dos BRICS.



A geopolítica do continente africano.

Habilidades:


Analisar fatores de ordem natural, histórica e socioeconômica que comandam os movimentos populacionais.



Reconhecer o papel da mídia e do imaginário social nos movimentos migratórios.



Reconhecer as migrações intra e inter regionais no Brasil, suas causas e consequências.



Comparar a composição da população por idade e sexo.



Utilizar fontes de informação escritas e imagens.



Realizar a leitura de mapas políticos, geoeconômicos e geopolíticos.



Interpretar legendas.



Extrair de uma carta complexa os elementos fundamentais de análise crítica.



Identificar o lugar como espaço vivenciado.



Reconhecer a ação humana como agente de transformação dos lugares e do espaço.



Interpretar textos que remontam o processo apropriação do espaço pelo homem.



Analisar os fatores socioeconômicos, históricos e culturais responsáveis pela diversidade de espaços
geográficos.



Reconhecer os interesses que influenciam os conflitos internacionais e a organização do espaço mundial.



Reconhecer os fatores que geram os atos de violência no espaço mundial.



Discutir a relação entre o espaço e a cidadania no mundo contemporâneo.



Reconhecer os problemas globais e seus reflexos na escala do lugar e na cidadania.



Discutir os fluxos migratórios internacionais e sua relação com o preconceito e a xenofobia.

 Como estudar:




Refazer as provas anteriores bem como os exercícios resolvidos em sala.
Rever os exercícios dos cadernos de questões.
Recorrer ao dicionário da língua portuguesa para ampliar e qualificar o vocabulário, fundamental para
compreender as questões objetivas e se expressar corretamente nas questões discursivas.

 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:




Anotações no caderno.
Provas anteriores.
Folhas auxiliares analisadas em sala.

Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0
Composta de questões objetivas, discursivas .

