CONTEÚDOS DO 3º BIM.
Os ciclos da natureza e a
sociedade
A história da Terra e os recursos
minerais
A água e os assentamentos
humanos
Natureza e sociedade na
modelagem do relevo
O clima, o tempo e a vida humana

CONTEÚDOS E HABILIDADES DO 3º E 4º BIMESTRES
GEOGRAFIA
6º ANO
HABILIDADES DO 3º
CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE
BIMESTRE
As atividades econômicas e o
• Identificar e descrever os
espaço geográfico
diferentes usos dos recursos
naturais realizados pela
Os setores da economia e as
sociedade
cadeias produtivas
• Identificar e caracterizar
A agropecuária e os circuitos do
diferentes formas de relevo
agronegócio
terrestre
A sociedade de consumo
• Conceituar rocha e relacionar
os tipos de rochas à presença de
minérios na face da Terra
• Identificar e caracterizar as
distintas esferas da Terra
(litosfera, atmosfera, hidrosfera,
biosfera)
• Descrever a importância da
força dos ventos na
transformação do relevo na
escala do
lugar
• Descrever a ação da água no
modelado do relevo terrestre
• Analisar os impactos
produzidos pela ação humana no
modelado do relevo
• Descrever o movimento de
rotação da Terra e identificar sua
consequência na sucessão
de dias e noites
• Descrever o movimento de
translação da Terra e identificar
seus efeitos na sucessão das
estações do ano
• Identificar nas diversas
manifestações das estações do

HABILIDADES DO 4º BIMESTRE
• Reconhecer e aplicar o conceito
de cadeia produtiva
• Analisar as etapas constituintes
de diferentes cadeias produtivas
• Caracterizar formas espaciais
criadas pelas sociedades, no
processo de formação e
organização do espaço geográfico,
que contemplem a dinâmica entre
a cidade e o
campo
• Identificar, por meio de textos ou
imagens, elementos constituintes e
representativos da
paisagem rural e urbana
• Identificar alterações provocadas
no mundo do trabalho, a partir do
advento de novas
tecnologias
• Identificar características e
dinâmicas dos fluxos de produção
industrial e agropecuária,
relacionando-os com a constituição
do espaço geográfico
contemporâneo
• Descrever e identificar
características específicas do setor
de serviços e sua influência no
mundo contemporâneo
• Avaliar, por meio de diferentes
imagens ou textos jornalísticos,
formas de propagação de
hábitos de consumo que induzam
a sistemas produtivos predatórios

ano suas consequências no
clima
que se manifesta na escala do
lugar
• Descrever as consequências
das estações do ano no conjunto
das atividades humanas
que se desenvolvem na escala
do lugar
• Identificar os elementos
formadores do clima e os fatores
que nele interferem
• Identificar e descrever a
dinâmica climática e seus ritmos,
segundo os tempos da natureza

