CONTEÚDOS DO 3º BIM.
Domínios naturais do Brasil
Biomas e domínios morfoclimáticos
do Brasil
O patrimônio ambiental e a sua
conservação
Políticas ambientais no Brasil
O Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC)

CONTEÚDOS E HABILIDADES DO 3º E 4º BIMESTRES
GEOGRAFIA
7º ANO
HABILIDADES DO 3º
CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE
BIMESTRE
Brasil: população e economia
• Reconhecer e aplicar os
conceitos de bioma, domínio
A população e os fluxos migratórios
morfoclimático, ecossistema e
A revolução da informação e a rede
recursos naturais
de cidades
• Reconhecer as generalidades e O espaço industrial
singularidades que caracterizam • Concentração e descentralização
os biomas brasileiros,
O espaço agrário e a questão da
considerando os impactos
terra
oriundos das diferentes formas
de intervenção humana e
levando em consideração o
diacronismo dos eventos
• Identificar e descrever os
diferentes usos dos recursos
naturais realizados pela
sociedade
• Analisar as relações entre
sociedade e natureza na
produção do espaço geográfico
• Identificar os processos de
formação das instituições sociais
e políticas que regulamentam
o patrimônio ambiental brasileiro
• Identificar e caracterizar a
diversidade morfoclimática do
território brasileiro,
compreendendo sua importância
na distribuição dos recursos
naturais

HABILIDADES DO 4º BIMESTRE
• Identificar geograficamente
características e dinâmicas dos
fluxos populacionais,
relacionando-os com a constituição
do espaço
• Interpretar, por meio de diferentes
linguagens, o processo de
ocupação territorial e a
formação da sociedade brasileira
• Descrever e aplicar o conceito de
densidade demográfica
• Descrever e aplicar o conceito de
fluxos populacionais (processos
migratórios) em
associação com a produção do
espaço contemporâneo e do Brasil
• Identificar, por meio de mapa, a
distribuição da população brasileira
segundo as
diferentes regiões
• Associar o processo de
concentração demográfica ao
processo de urbanização
• Identificar e discutir as
transformações que ocorreram nas
formas de uso e apropriação
do espaço agrário e industrial ao
longo da história brasileira

