Planejamento Semestral – 3º ano – 2017
(Disciplina: Geografia – P1 à P4)

P1 (16/03)

P2(19/04)

Conteúdos

Objetivos do 1º Bimestre

. Características das paisagens
urbanas.
. Alterações nas paisagens urbanasMudanças.
. Bairros da cidade.
. Diferenças nas cidades quanto ao
tamanho e formação (planejadas e
espontâneas).
. Indústria.
. Comércio.
. Prestação de serviços.
. Planos de observação de uma
paisagem.
.O antigo e o novo na cidade.
. Condições de vida nas cidades.
. A produção e o destino do lixo;
tratamento da água e do esgoto.
. Moradias nas cidades e as
desigualdades sociais.
. Transportes na cidade.
. Problemas ambientais da cidade.

• Reconhecer o que é uma paisagem;
• Reconhecer os elementos que compõem o espaço da cidade;
• Reconhecer as características, as especificidades e a dinâmica das paisagens
urbanas;
• Identificar as características da paisagem urbana;
• Reconhecer mudanças nas paisagens urbanas;
• Identificar as atividades urbanas;
• Diferenciar matéria-prima de produtos industrializados;
• Reconhecer as atividades comerciais, industriais e prestadoras de serviços;
• Identificar os elementos de uma paisagem de acordo com os diferentes planos, dos
mais próximos aos mais distantes, em relação a quem observa.
• Compreender a dinâmica presente nas paisagens urbanas;
• Reconhecer os aspectos das construções urbanas que revelam diferentes tempos
históricos;
• Identificar aspectos que revelam o crescimento das áreas urbanas;
• Reconhecer a importância da conservação do patrimônio público, bem como
valorizar atitudes ambientalmente corretas.

Conteúdos
. Diferentes paisagens do

P3(18/05)

P4 (22/06)

campo.
. Tipos de propriedades rurais e
o acesso à terra.

. Agricultura.
. Pecuária.
. Extrativismo.

Objetivos do 2º Bimestre
• Reconhecer as características das paisagens rurais e suas formas de organização;
• Identificar os diferentes tipos de propriedades rurais;
• Conhecer os instrumentos e máquinas utilizados na zona rural;
• Diferenciar minifúndio de latifúndio;
• Identificar as atividades que se desenvolvem no espaço do campo;
• Diferenciar agricultura de subsistência de agricultura comercial;
• Reconhecer as condições necessárias para o desenvolvimento da agricultura;
• Reconhecer a pecuária como uma importante atividade que se desenvolve no espaço
rural;
• Identificar os animais criados no espaço rural;
• Diferenciar os três tipos de extrativismo: animal, vegetal e mineral.

