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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações
gerais, uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a
continuidade dos seus estudos, algumas orientações de estudo e um bloco de atividades a serem
realizadas em casa.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e
regular e a realização completa e precisa das atividades propostas no bloco.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico,
o que pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 Data e horário das provas: 19 e 20 de maio (conforme indicado na capa do bloco de atividades).
 Valor da prova: 21 pontos
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 1ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto,
caderno de anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas
durante a 1ª etapa)
 Duração de cada prova: 75 minutos
 O bloco de atividades deverá ser entregue no início do horário de aplicação da prova.
Valor: 9 pontos
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:
 Alfabetização cartográfica: representação da Terra (globo, planisfério); oceanos e
continentes; os movimentos da Terra; linhas imaginárias; pontos cardeais, zonas de
iluminação da Terra.
 Atividades humanas no espaço e tempo: formação inicial do povo brasileiro, miscigenação
e diversidade do povo brasileiro; distribuição da população brasileira; os imigrantes.

Habilidades:

 Conhecer algumas características e estrutura do planeta Terra.
 Reconhecer a Terra como parte do Sistema Solar.
 Identificar a importância da água, da atmosfera e do calor e luz solar como fatores necessários
à vida no planeta.
 Compreender os vulcões e terremotos como fenômenos da dinâmica interna da Terra.
 Reconhecer os oceanos e os continentes do planeta Terra.
 Identificar formas de representar a superfície terrestre: globo terrestre e o mapa.
 Identificar os principais paralelos e o principal meridiano e reconhecê-los como referenciais de
localização.
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Compreender os movimentos de rotação e de translação da Terra.
Relacionar o movimento de rotação à existência do dia e da noite.
Relacionar a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação ao ciclo das estações do
ano.
Compreender a formação da população brasileira.
Conhecer aspectos da população brasileira e sua distribuição no território.
Identificar as principais contribuições dos portugueses, indígenas, africanos e diversos povos
imigrantes na formação da cultura brasileira.
Entender os conceitos de migração, emigração e imigração.
Valorizar a diversidade social e cultural de nosso país.

IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:
 Estude todo o conteúdo listado (consulte o plano de estudos, as anotações e atividades do
caderno e o livro didático).
 Procure aproveitar ao máximo o momento para execução das atividades.
 Reserve um local adequado e horário para realizar as atividades propostas.
 Escolha o local onde fará as atividades e providencie o material necessário.
 Cumpra com as atividades ao longo dos dias comprometendo-se com os estudos.
 Identifique e enfrente as dificuldades sem desânimo.
 Esclareça as dúvidas procurando saná-las.
 Execute todas as atividades propostas com qualidade, empenho, dedicação e muita disposição
preocupando-se em fixar sua aprendizagem.
 Leia sempre atentamente todas as questões antes de dar as respostas.
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